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الحمدهلل رب العالمين، القائل في آيات الذكر الحكيم: }َفَمْن َأْظَلُم ِممَّْن َكَذَب َعَلى اللَِّو 
َكاِفرِيَن، َوالَِّذي َجاَء بِالصّْْدِؽ َوَصدََّؽ ِبِو وََكذََّب بِالصّْْدِؽ ِإْذ َجاَءُه َألَْيَس ِفي َجَهنََّم َمثْػًوى لِلْ 

 [.33-32ُأْولَِئَك ُىْم اْلُمتػَُّقوَف{]الزمر:
َهْوَف َعْن اْلُمنْ  َكِر والقائل جل شأنو: }َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَف ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ

 [.104ِلُحوَف{]آؿ عمراف:َوُأْولَِئَك ُىْم اْلُمفْ 
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والصبلة والسبلـ على أشرؼ األنبياء والمرسلين سيدنا محمد األمين القائل: ))من قاؿ علي ما 
(، والقائل: ))يحمل ىذا العلم من كل خلف عدولو، ينفوف 1لم أقل فليتبوأ مقعده من النار(()

( وعلى آلو الطيبين الطاىرين، 2)عنو تحريف الغالين، وانتحاؿ المبطلين وتأويل الجاىلين((
الذين قاؿ اهلل فيهم: }ِإنََّما يُرِيُد اللَُّو لُِيْذِىَب َعْنُكْم الرّْْجَس َأْىَل اْلبَػْيِت َويَُطهّْرَُكْم 

[ والقائل فيهم رسولو األمين: ))إني تارؾ فيكم ما إف تمسكتم بو لن 33َتْطِهيًرا{]األحزاب:
 وعترتي أىل بيتي إف اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى تضلوا من بعدي أبدًا، كتاب اهلل

 (.3يردا علي الحوض(()
 وبعد..

__________ 
،والبخاري :  117( حديث صحيح ، رواه اإلماـ أبو طالب عليو السبلـ في األمالي : 1)
، وأورده صاحب البللئ المتناثرة في  5/248فتح ، وابن القيم في تهذيبو :  1/162
 حاديث المتواترة عن نحو سبعين صحابياً ، وفي بعض ألفاظو ) متعمداً ( ، وبعضها بدوفاأل
( أخرجو اإلماـ زيد بن علي عليو السبلـ في مسنده، وعنو القاضي جعفر في األربعين العلوية 2)
، وأخرجو العبلمة محمد ابراىيم 164، 1/163، وذكره ابن القيم في مفتاح السعادة : 11:

 .23ػ1/21كتابو الروض الباسم:   الوزير في
( حديث الثقلين من األحاديث المتواترة معنى ، ورد بأسانيد صحيحة عن بضعة وعشرين 3)

، أخرجو اإلماـ زيد بن علي عليهما السبلـ في المجموع: 1/52صحابياً، انظر لوامع األنوار: 
ي إلى الحق عليو ، واإلماـ الهاد464، واإلماـ علي بن موسى الرضا في الصحيفة:  404

(، والبزار  228رقم ) 166، والدوالبي في الذرية الطاىرة 40السبلـ في مقدمة األحكاـ: 
رقم:  5/622، والترمذي15/179( عن علي عليو السبلـ. وأخرجو مسلم 864رقم ) 3/89

 ، وغيرىم كثير.369ػ4/368، والطحاوي في مشكل اآلثار:3788
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ى قسمين، قسم يتعلق بالسند، وقسم يتعلق بالمتن، فأما ما يتعلق فإف علم الحديث ينقسم إل
 بالسند فالضبط والعدالة، واتصاؿ السند عند من يشترطو.

 وأما يتعلق بالمتن فعدـ الشذوذ والعلة، ولها تفاصيل ليس ىذا موضعها.
عن ويعتبر علم الجرح والتعديل من أىم مواضيع علـو الحديث المتعلقة بالسند، والكاشفة 
صحتو من سقمو، ومقبولو من مردوده، ويستمد شرعيتو من القرآف الكريم والسنة النبوية 



ُنوا يػَّ [ 6الحجرات:…{]المطهرة، قاؿ اهلل تعالى: }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْف َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍإ فَػَتبػَ
 بما فيو، لكي يحذره الناس((. وقاؿ الرسوؿ األكـر صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))اذكروا الفاسق

وفي الوقت الذي أوجب فيو اإلسبلـ ضرورة التبين عند سماع الخبر، وذكر الفاسق المستمر 
على فسقو بما فيو، لكي يحذره الناس حذر من مغبة التسرع في ذـ المؤمنين، أو الوقوع في 

لَِّذيَن آَمُنوا الَ َيْسَخْر َقوـٌ أعراضهم لمجرد الشك والتخمين، فقاؿ وفي نفس السورة: }يَاَأيػَُّها ا
ُهنَّ َواَل تَػْلمِ  ًرا ِمنػْ ُهْم َوالَ ِنَساٌء ِمْن ِنَساٍء َعَسى َأْف َيُكنَّ َخيػْ ًرا ِمنػْ ُزوا ِمْن قَػْوـٍ َعَسى َأْف َيُكونُوا َخيػْ

يَمافِ  َوَمْن َلْم يَػُتْب فَأُْولَِئَك ُىْم  َأنُفَسُكْم َوالَ تَػَنابَػُزوا بِاألَْلَقاِب بِْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوُؽ بَػْعَد اإْلِ
وا َوالَ يَػْغَتْب الظَّاِلُموَف* يَا َأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيًرا ِمْن الظَّنّْ ِإفَّ بَػْعَض الظَّنّْ ِإْثٌم َوالَ َتَجسَّسُ 

ا َفَكِرْىُتُموُه َواتػَُّقوا اللََّو ِإفَّ اللََّو تَػوَّاٌب بَػْعُضُكْم بَػْعًضا َأُيِحبُّ َأَحدُُكْم َأْف يَْأُكَل َلْحَم َأِخيِو َمْيتً 
 [.12-11رَِحيٌم{]الحجرات:
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ومن ىنا ندرؾ أىمية الجرح والتعديل، وأنو مسلك خطير، ومزلق سحيق، لذا ال بد أف يكوف 
النار،  المشتغل بو أو الباحث فيو عارفاً مطلعاً، وورعاً منصفاً، ألف أعراض الناس حفرة من حفر

والباحث بإنصاؼ في ذلك لو من اهلل أجر كبير وثواب عظيم، وىو ممن جعلو اهلل من عدوؿ 
 األمة، الذين يحملوف العلم فينفوف عنو تحريف الغالين، وانتحاؿ المبطلين، وتأويل الجاىلين.

 علماء الجرح والتعديل:
ن، أحدىما التـز بضوابط ولو فتشنا عن أصناؼ المشتغلين بالجرح والتعديل، لوجدناىم صنفي

اإلسبلـ في الجرح والتعديل، فلم يقدح إال ببياف وبرىاف، ولم يعدؿ إال على ثقة واطمئناف، 
واآلخر اتخذه فرصة لبث نفثات سمومو، وتوزيع أوىامو واتهاماتو وظنونو، فعدؿ ذا وقدح ذاؾ 

يراً من المجروحين، على غير أساس متين، أو مستند سليم، فجرح كثيراً من العدوؿ، ووثق كث
ومؤل كتبو باألىواء والنزعات النفسية، ومن طالع كتب الجرح والتعديل وجد ذلك واضحاً 

 وضوح الشمس.
فكم من صالح ورع جرحوه بأسباب ىي في الحقيقة أساس من أسس العدالة واإليماف، وكم من 

 فاسق مارؽ عدلوه وىو مجروح كذوب اللساف.
بأقوالهم، ويعتمد عليها، تقليداً ألسبلفو، واتباعاً ألشياخو،  وصار كل من يأتي بعدىم يأخذ

 وانقياداً لنزعاتو وأىوائو، غير فاحص لما قالوه أو متثبت فيما نقلوه، فضّل وأضّل.
ومن أقرب األمثلة وأشدىا منزلة قاعدتهم المعروفة )جرح الشيعي مطلقاً وتوثيق الناصبي غالبا( 



. 
اوزىا أو التخلي عنها لديهم، ومن خبللها جرحوا كثيرًا من ىذه القاعدة التي ال يمكن تج

األئمة، وفضبلء األمة كجعفر الصادؽ عليو السبلـ، والحسن بن زيد، وأويس القرني، وابن 
عقدة الكوفي، وأبي خالد الواسطي، وأبي حنيفة بن النعماف، وإبراىيم بن الحكم الكوفي، 

 وغيرىم من خيرة األمة وصفوة الشيعة.وأحمد النيسابوري، وعبدالرزاؽ الصنعاني، 
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ووثقوا كثيراً من شرار األمة كخوارجها، وموارقها، ونواصبها، أمثاؿ عكرمة البربري، وحريز بن 
عثماف الحمصي، وإبراىيم الجوزجاني، وعنبسة بن سعيد بن العاص، وغيرىم من األشرار، كقتلة 

 عمار، والدعاة إلى النار.
 ن حطاف مادح قاتل أمير المؤمنين عليو السبلـ، بقولو قّبحو اهلل:ورووا عن عمراف ب

 ياضربة من تقي ما أراد بها .... إال ليبلغ من ذي العرش رضوانا
 إني ألذكره يوماً فأحسبو ... أوفى البرية عند اهلل ميزانا

 ( ، ورووا كذلك عن1قاؿ الذىبي: )فإف عمراف صدوؽ في نفسو، وقاؿ العجلي تابعي ثقة()
( ، وقاؿ ابن 2مرواف بن الحكم األموي، الذي حكى الذىبي عنو أنو كاف يسب علياً كل جمعة)

حجر: )مرواف بن الحكم بن أبي العاص بن أمية يقاؿ لو رؤية، فإف ثبتت فبل يعرج على من 
( ، كما رووا عن سعد بن عمرو بن أبي وقاص، قاتل اإلماـ الحسين عليو السبلـ ، 3تكلم فيو()

( ، 4و الذىبي: )ىو في نفسو ثقة غير متهم، لكنو باشر قتل الحسين وفعل األفاعيل()قاؿ عن
 ( .5وقاؿ أيضاً: )صدوؽ ولكن مقتو الناس، لكونو أميرًا على الجيش الذي قتل الحسين()

أليس من العيب أف يكوف ىؤالء من العدوؿ الثقات، ويكوف أىل البيت عليهم السبلـ وشيعتهم 
األثبات، }َكبُػَرْت َكِلَمًة َتْخُرُج ِمْن َأفْػَواِىِهْم ِإْف يَػُقوُلوَف ِإالَّ   من المجروحين غير

 [.5َكِذبًا{]الكهف:
__________ 

 .276( الميزاف: 1)
 .3/277( سير أعبلـ النببلء: 2)
 .1/164( ىدي الساري: 3)
 .2/258( الميزاف:4)
 .2/258( الميزاف: 5)
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 تساؤؿ!
أف يكوف أصحاب الجرح والتعديل بين أمرين ال ثالث لهما: إما إف وفي ىذه الحالة ال بد 

يلتزموا بحب أمير المؤمنين عليو السبلـ كما أمر اهلل تعالى ورسولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم، 
وما جرى على الشيعة جرى عليهم، وإما أف يبغضوه، فينطبق عليهم قوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو 

( والمنافق كاذب بشهادة رب 1 مؤمن، وال يبغضك إال منافق(()وآلو وسلم: ))ال يحبك إال
 [.1العالمين، إذ يقوؿ تعالى: }َواللَُّو َيْشَهُد ِإفَّ اْلُمَناِفِقيَن َلَكاِذبُوَف{]المنافقوف:

 ىذا الكتاب:
ولما أدرؾ سماحة السيد العبلمة المجتهد الولي بدر الدين بن أمير الدين الحوثي ػػػػحفظو اهلل 

لىػ ىذه الصنائع المذمومة، والقواعد المشؤومة؛ قاـ بتأليف ىذا الكتاب الذي بين يديك تعا
الكريمتين، متناوالً فيو سيرة وأحاديث )محمد بن مسلم بن شهاب الزىري( الذي يعتبر أبرز 
رجالهم في صحاحهم، والمعتمد لديهم في مروياتهم، وقد أوجدوا حولو ىالة من القداسة، 

وأسانيدىم بمروياتو، وتجنبوا الرواية عن معاصرية من أىل بيت النبوة ومعدف وشحنوا كتبهم 
الرسالة، كاإلماـ جعفر الصادؽ، واإلماـ الحسن بن زيد عليهما السبلـ، بل تخطوا ذلك 

 وتعدوه، فحاولوا توىينهما وتضعيفهما تبعاً لؤلىواء، وإمبلءات األمراء.
__________ 

ة ، المجمع على صحتها ، ورد في كثير من كتب الحديث ، ( ىذا من األحاديث المشهور 1)
، وعنو  350ولو شواىد ومتابعات إليك بعضها : أورده المفسر الحبري في تفسيره الملحقة : 

 ، وغيرىم كثير .593/ 5، والترمذي : 60/ 1فرات الكوفي في تفسيره ، وأخرجو مسلم :
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بلؿ ىذا الكتاب أف يرشد أصحاب العقوؿ إلى كيفية ويريد المؤلف ػ حفظو اهلل تعالى ػ من خ
التعامل الصحيح مع قضية الجرح والتعديل، فالمشتغل بو ال يكفيو أف يقوؿ فيمن يريد جرحو: 

)رافضي جلد، شيعي جلد، كوفي، مبتدع، قدري( بل ال بد أف يبرىن على قولو، ويبين على 
ت صنعتها السياسة، فإذا أراد الكبلـ في دعواه، ألف ىذه األلقاب أحدثتها األىواء، ومصطلحا

شخص ما، فبل بد أف يورد الحقائق والوثائق، الدالة على جرحو أو تعديلو، وما ىذه الرسالة التي 
بين يديك إال أحد األمثلة الصحيحة، التي ينبغي أف يسير عليها كل باحث منصف، إذ أنها 



 داً في مسألة الجرح والتعديل.تعتبر منهجاً علمياً دقيقاً، ونموذجاً حديثياً فري
 وقد اشتمل ىذا الكتاب على فصلين، وخاتمة:

 تناوؿ في الفصل األوؿ روايات الزىري، وتقرير تهمتو فيما يرويو.
 وتناوؿ في الفصل الثاني سيرة الزىري مع بني أمية، ومواالتو لهم.

ئد ال يمكن اإلستغناء وتناوؿ في الخاتمة إيراد بعض ما يتعلق بالفصلين، وجعلو على شكل فوا
 عنها.

والخبلصة: إف ىذا الكتاب ىاـ جدًا، يحتاجو كل باحث منصف، غرضو الحق، جزى اهلل مؤلفو 
خير الجزاء، وحفظو من كل سوء ومكروه، إنو على كل شيء قدير وباإلجابة جدير, وإليك نبذة 

 مختصرة عن المؤلف حفظو اهلل تعالى وأبقاه، وىو أشهر من نار على علم.
 وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد األمين، وعلى آلو الطاىرين.
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 المؤلف في سطور
 نسبو:

السيد العبلمة المجتهد الولي الورع الزاىد المجاىد الصابر المفسر: بدر الدين بن أمير الدين 
بن الحسين بن محمد بن الحسين بن أحمد بن زيد بن يحيى بن عبداهلل بن أمير الدين بن 

داهلل بن نهشل بن المطهر بن أحمد بن عبداهلل بن محمد بن إبراىيم بن اإلماـ المتوكل على عب
اهلل المطهر بن يحيى بن المرتضى بن المطهر بن القاسم بن المطهر بن محمد بن المطهر بن 
 علي بن اإلماـ الناصر أحمد ابن اإلماـ الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين سبلـ اهلل عليهم.

 ونشأتو: مولده
ىػ بمدينة ضحياف، ونشأ في صعدة، في ظل أسرة علوية  1345جماد األولى سنة  17ولد 

تو بأحسن الشمائل،  ّّ كريمة تحب العلم، وتشغف مكاـر األخبلؽ، ربّتو على الفضائل، وغّذ
ومنذ نعومة أظفاره بكر إلى طلب العلم، فحصلو بهمة عالية، وعزيمة سامية، ومن مشائخو 

ىػ، 1394 تعالىػ والده السيد العبلمة المحقق التقي أمير الدين الحوثي المتوفى سنة ػػػػحفظو اهلل
ىػ، وجل قراءتو 1388وعمو العبلمة الكبير الولي الحسن بن الحسين الحوثي المتوفى سنة 

عليهما، وأجازه عدد من العلماء ذكرىم في كتابو )أسانيد الزيدية( وفي مقدمة كتابو )شرح 
أحمد بن عيسى( عليو السبلـ وىو أشهر من أف يعرؼ أو يترجم لو، حيث يعتبر أمالي اإلماـ 

إماماً في العلم ، عكف على التدريس والتأليف ، وتتلمذ على يديو عشرات من العلماء وطبلب 



العلم ، ولو اليد الطولى في الرد على المخالفين لعترة سيد المرسلين صلى اهلل عليو آلو 
من المؤلفات المطبوعة والمخطوطة، يعمل حالياً في تفسير القرآف الكريم  الطاىرين، ولو العديد

وقد أنجز ما يقارب نصفو، ولو اجتهادات صائبة، وآراء ثاقبة، يسكن آؿ الصيفي بصعدة، 
 وسكن خوالف عامر، وصنعاء، ورحل إلى بعض البلداف العربية واإلسبلمية.
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 ثناء العلماء عليو:
عصره، وعلى رأسهم السيد العبلمة المجتهد الولي مجد الدين بن محمد بن أثنى عليو علماء 

منصور أيده اهلل وقاؿ في ترجمتو لو: )ىو السيد العبلمة رضيع العلم والدراسة، وربيب العلم 
والهداية وىو من العلم والعمل بالمحل األعلى، ولو من الفكر الثاقب والنظر الصائب الحظ 

 (.1)األوفر والقدح المعلى(
 وقاؿ عنو في قصيدة لو :

 نجم الكراـ الفذ بدر الدين .... نجل أئمة للمهتدين نجـو
 ال غرو إف حاز السيادة ناشئاً .... فهو الكريم ومن نماه كريم

 أىدى إلينا من فرائد فكره .... صافي عقودًا زانها التنظيم
 أىبلً بنشر من شذاىا طيب .... أرج يفوح عبيرىا المختـو

 يا بدر الهداية ىذه .... عذراً فأنت بما تراه عليمفإليك 
 ال زلت في األلطاؼ يكؤلؾ الذي .... أفضالو للعالمين عميم

 يحيي رسـو العلم بعد دروسها .... يجني لك المنطوؽ والمفهـو
 (1وعليك ما ابتسم الصباح بضوئو .... من ربنا التكريم والتسليم)

__________ 
 .18فتاوى الججاز: ( اإليجاز في الرد على1)
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وقاؿ السيد العبلمة حسين حسن الحوثي رحمو اهلل تعالى: )السيد العالم الكامل منبع العلم، 
وخيرة الخيرة، وبقية البقية من أىل بيت النبوة الدافعين لكل بدعة وضبللة، الذي امتاز بالورع 

 (.2والزىد وكل فضيلة()



لتاـ، والزىد والعبادة، والتواضع، وبذؿ نفسو ونفيسو في وقد امتاز حفظو اهلل تعالى بالورع ا
سبيل اهلل تعالى مجاىداً بمالو ولسانو وقلمو، ومدافعاً عن منهج أىل البيت الصحيح عليهم 

 السبلـ على كل المستويات.
 مؤلفاتو:

ولو حفظو اهلل تعالى مؤلفات كثيرة تدؿ على غزارة علمو وسعة اطبلعو، ودقة نظره، وعظيم 
 افو، ومنها:إنص

 تفسير القرآف الكريم طبع منو جزء تبارؾ وجزء عم.
ىػ وىو في الرد على شبهات الوىابيين 1414تحرير األفكار عن تقليد األشرار ، طبع سنة 

 المتمسلفين، وضمنو مباحث ىامة في األصوؿ والحديث.
 ط .-اإليجاز في الرد على فتاوى الحجاز 
 خ .-شرح أمالي اإلماـ أحمد بن عيسى 

 طرؽ تفسير القرآف الكريم .
 خ.-كشف الغمة في مسألة اختبلؼ األمة 

 خ .-المجموعة الوافية في الفئة الباغية 
 خ.-الحساـ القاضب الخافض لهامات النواصب 

 ط .-التحذير من الفرقة 
 أحاديث مختارة في فضائل أىل البيت عليهم السبلـ .

 ولو عشرات الرسائل والكتيبات منها:
 الطالب إلى أحسن المذاىب.إرشاد 

 إيضاح المعالم في الرقي والتمائم.
 بياف البرىاف من القرآف على تخليد أولياء الشيطاف في النيراف.

 التبيين في الضم والتأمين .
 آؿ محمد ليسوا كل األمة .

 الجواب على الحكمي.
 الزيدية في اليمن .

 الفرؽ بين السب والقوؿ الحق.
 من ىم الرافضة.

 الوىابية . من ىم
 المطرفية.

 النصيحة المفيدة وغيرىا .



__________ 
 .54-53( ديواف الحكمة واإليماف، للمولى العبلمة مجدالدين المؤيدي ػ حفظو اهلل:1)
 .17( اإليجاز في الرد على فتاوى الحجاز:2)
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تتن والقات ولو أشعار كثيرة نقتطف منها ما أجاب بو على رسالة حافظ الحكمي في تحريم ال
 حيث قاؿ فيها:

 وبعض ما قاؿ في ذا الباب جعجعة .... ببل طحين وتضييع ألوقات
 ولو تشاغل عن ذا الباب يبحث في .... باب العقائد عن اىدى الطريقات

 لكاف أولى حذارا أف يدين بما ... يردي ويهدي إلى نار وآفات
 ومنها:

 من نصب رايات وقولكم: كم قباب شيدت ولها .... أوقاؼ تجري وكم
 ماذا على من بنى بيتاً يريد بو .... ظبلً يرغب من جا للزيارات

 وعين الوقف قصداً للصبلح وتر .... غيباً لذاكر جبار السموات
 لم يقصد الشرؾ في ورد وال صدر .... وال أتوه وأّنى منهُم يأتي

 وليس يرجى من األجساد بالية .... خلق المنافع أو دفع المضرات
 قد عجزت عن نشر أنفسها .... وعن اغاثة أطفاؿ وطفبلتأنى و 

 ال في ذمار وال صنعاء يعرؼ ذا .... وال بصعدة أف تقبل رواياتي
 ما كاف أشنع ىذا القوؿ تنسبو .... إلى الزيود وىم أىدى البريات

وغير ذلك من األشعار المفيدة منها ما ىو موجود في ديواف الحكمة واإليماف، على شكل 
 ت بينو وبين السيد العبلمة الولي مجد الدين بن محمد المؤيدي حفظو اهلل تعالى.مراسبل

 وال زاؿ حفظو اهلل تعالى ومتعنا بحياتو، مواصبلً حيات العلمية تأليفاً وتدريساً .
 ،،، وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد األمين وعلى آلو الطاىرين ،،،

 وكتب
 عبداهلل بن حمود العزي

 ـ29/7/2001لموافق: ىػ ا9/5/1422

(1/10) 

 



 ]مقدمة المؤلف[
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل وسلم على عبده ورسولو سيدنا محمد األمين وعلى آلو 
 الطاىرين.

وبعد، فإف من الواجب النصيحة هلل ولكتابو ولرسولًو ومن أىم النصيحة هلل ولرسولو ولكتابو 
ء السوء المضّلين، وترؾ التسامح في أمرىم، وإف أّدى ذلك إلى سقوط التحذير من علما

رواياتهم التي ليس لها شاىد يشهد بصحتها؛ ألف اهلل سبحانو ال بّد أنو سيحفظ دينو بغيرىم؛ 
ألنو غني عنهم ال يحتاج أف يتخذىم عوناً لدينو وقد قاؿ تعالى: }َوَما ُكنُت ُمتَِّخَذ اْلُمِضلّْيَن 

 [.51لكهف:َعُضًدا{]ا
ىذا، وقد جرت عادة المحدثين بمعرفة الرواة بانتقاد حديثهم، فإذا وجدوا حديث الراوي 

 وثّقوه وإذا وجدوا حديثو منكراً اّتهموه وجرحوه. -في اعتقادىم-معروفاً موافقاً للحّق 
وقد نظرت في حديث بعض القـو فأنكرت بعضو، واّتهمت الراوي بوضع بعض الروايات لنصرة 

 يتعّصب لو، أو حكومة يتقّرب إليها. مذىب
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 منهم: الزىري محمد بن مسلم، ويقاؿ لو: ابن شهاب.
ومنهم: ابن أبي مليكة، وعروة بن الزبير، وعكرمة مولى ابن عباس، وعكرمة بن عمار، وحماد 

 بن سلمة.
قتهم، ومن كاف على طري -التي تسمى الصحاح-ولما كاف الزىري إماـ أىل األّمهات الست 

وكاف الجرح فيو أمرًا عظيماً عندىم، خّصصت ىذه الورقات لتحقيق ضعفو، واعتنيت فيها 
 بتقرير ذلك في فصلين:

األوؿ: في الروايات التي نوردىا وىي من رواية الزىري، وتهمتو فيها ظاىرة عند من يحرر 
ى النفس، ال القطع فكره، والغرض ىو تقرير: أنو متَّهم فيما تجر إليو عصبّية المذىب، أو ىو 

 بكفره أو فسقو.
فبل يعترض ما نورده بأنّو ال يدؿ داللة قاطعة، والتكفير والتفسيق يحتاج إلى ذلك؛ إذ ليس 

الغرض التكفير وال التفسيق، إنما الغرض تقرير أنو مّتهم، ليتوقف الناظر في حديثو، وال يّتكل 
لجرح والتعديل إنما ىو بالقرائن على روايتو حتى يكوف لها شاىد يشهد بصحتها، وأكثر ا



واألمارات المفيدة للظن والرجحاف؛ ألف الغرض البناء على ذلك في طرح الرواية أو العمل بها، 
 ال الحكم بأف الراوي من أىل الجنة أو من أىل النار، وال معاقبتو في الدنيا أو إثابتو.
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يجادؿ عن الزىري مجادلتو عمن يحكم  فليعتبر الناظر في ىذه الورقات ىذه المقدمة، وال
ولعّل بعض الناظرين المفكرين المحررين ألفكارىم يحكم  -ىذا-عليو بعقوبة عاجلة أو آجلة 

 على الزىري بالكفر أو الفسق ولسنا نبرؤه عن ذلك، ولكن ليس الغرض تقريره وال نفيو.
 والفصل الثاني: في الزىري مع بني أمية.

ة خارجة عن الموضوع، ولكن جّر إليها الكبلـ في الفصل األوؿ، كما واستلـز ذلك إيراد خاتم
 يعرؼ ذلك عند المطالعة لهذه الورقات.

 واهلل المستعاف وعليو التكبلف.
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 الفصل األوؿ في عدد من روايات الزىري التي يتهم فيها
 وأحاديثو التي يعرؼ الناظر المنصف أنها دليل على أنو ال يوثق بو

 األوؿ الحديث
(، أخرج عن مالك 1أخرج البخاري ومسلم في كتابيهما المسمياف الصحيحين واللفظ لمسلم)

عن الزىري أف مالك بن أوس حدثو، قاؿ: أرسل إلّي عمر بن الخطاب فجئتو حين تعالى 
النهار، قاؿ: فوجدتو في بيتو جالساً على سرير مفضياً إلى رمالو، متكئاً على وسادة من أدـ 

، إنو قد دؼَّ أىل أبيات من قومك، وقد أمرت فيهم برضخ فخذه فاقسمو  فقاؿ لي: ِّ يا ماُؿ
بينهم قاؿ: قلت: لو أمرت بهذا غيري، قاؿ: خذه يا ماُؿ، قاؿ: فجاء يَػْرفَا، فقاؿ: ىل لك يا 

أمير المؤمنين في عثماف وعبد الرحمن بن عوؼ والزبير وسعد، فقاؿ عمر: نعم، فأذف لهم، 
فقاؿ: ىل لك في عباس وعلي، قاؿ: نعم، فأذف لهما، فقاؿ عباس: يا أمير فدخلوا، ثم جاء 

 المؤمنين، اقض بيني وبين ىذا الكاذب اآلثم الغادر الخائن.
: أجل يا أمير المؤمنين، فاقض بينهم )كذا( وأرحهم )كذا(.  فقاؿ القـو

ف أف رسوؿ اهللً قاؿ: فقاؿ عمر: اتَّئدا، أنشدكم باهلل الذي بإذنو تقـو السماء واألرض، أتعلمو 
 ))ال نورث، ما تركنا صدقٌة((؟



قالوا: نعم، ثم أقبل على العباس وعلي، فقاؿ: أنشدكما باهلل الذي بإذنو تقـو السماء واألرض، 
 أتعلماف أف رسوؿ اهللً قاؿ: ))ال نوّرث، ما تركناه صدقٌة((؟.

__________ 
دار الفكر بيروت لبناف،  ف1972ىػ/1392الطبعة الثانية 71ص 12( صحيح مسلم ج1)

وقد حققنا ىنا الطبعة ليكفي ذلك في بقية المواضع اآلتية، والنسخة التي ننقل منها نسخة 
 صحيح مسلم التي عليها شرح النووي المستقلة.
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قاال: نعم، فقاؿ عمر: إف اهلل جل وعّز كاف خّص رسولًو بخاصة لم يخصص بها أحداً غيره، 
[ ]ما أدري ىل قرأ 7اهلل َعَلى َرُسوِلِو ِمْن َأْىِل اْلُقَرى َفِللَِّو َولِلرَُّسوِؿ{]الحشر: قاؿ: }َما َأفَاءَ 

اآلية التي قبلها أـ ال؟![ قاؿ: فقسم رسوؿ اهللً بينكم أمواؿ بني النضير فواهلل ما استأثر عليكم 
، ثم يجعل ما بقي وال أخذىا دونكم، حتى بقي ىذا الماؿ فكاف رسوؿ اهللً يأخذ منو نفقة سنةٍ 

 أسوة الماؿ )كذا(.
 ثم قاؿ: أنشدكم باهلل الذي بإذنو تقـو السماء واألرض، أتعلموف ذلك؟

: أتعلماف ذلك؟ قاال: نعم.  قالوا: نعم، ثم نشد عباساً وعلياً بمثل ما نشد بو القـو
ك من ابن قاؿ: فلما توفي رسوؿ اهللً قاؿ أبو بكر: أنا ولّي رسوؿ اهلًل، فجئتما تطلب ميراث

أخيك، ويطلب ىذا ميراث امرأتو من أبيها، فقاؿ أبو بكر: قاؿ رسوؿ اهلًل: ))ما نورث، ما تركنا 
 صدقة((، فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً، واهلل يعلم إنو لصادؽ باّر راشد تابع للحق.

ماً غادراً خائناً، واهلل يعلم ثم توفي أبو بكر وأنا ولّي رسوؿ اهللً وولّي أبي بكر، فرأيتماني كاذباً آث
إني لصادؽ بار راشد تابع للحق، فوليتها، ثم جئتني أنت وىذا وأنتما جميع وأمركما واحد، 
فقلتما: ادفعها إلينا، فقلت: إف شئتم دفعتها إليكما على أف عليكما عهد اهلل أف تعمبل فيها 

 بالذي كاف يعمل رسوؿ اهللً فأخذتماىا بذلك.
 ال: نعم.قاؿ: أكذلك؟ قا

قاؿ: ثم جئتماني ألقضي بينكما، وال واهلل ال أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقـو الساعة، فإف 
 عجزتما فرداىا إلّي. انتهى.

 (.1وأما البخاري فأخرجو في مواضع من صحيحو)
__________ 

من النسخة المجردة عن الشروح وىي أربعة مجلدات  42ث 4( منها في الصحيح ج1)



مانية أجزاء، كل مجلد جزءاف، فلينتبو لهذا فيما يأتي من النقل عن البخاري، فإذا تشتمل على ث
 بّينتو إف شاء اهلل. 9نقلت من شرح ابن حجر المسمى )فتح الباري

 .146ص 8، وج190ص 6، وج24وص 23ص 5ومن مواضع ىذا الحديث في البخاري ج
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لسختياني نحوه مختصرًا من غير طريق وتفرد الزىري بهذا واضح، وقد روى تلميذه أيوب ا
الزىري، ولكنو متهم فيو بقصد رفع التهمة عن الزىري، كما أف أيوب مّتهم برواية: ))ما تركناه 

 فهو صدقة(( تفرد بهذا اللفظ لتعّصبو لمذىبو ليدفع االحتماؿ، وأيوب متشّدد في مذىبو.
 نكارة ىذه الرواية

ترؼ بعض المخالفين بها، ففي شرح النووي على ىي نكارة مكشوفة عند من أنصف، وقد اع
يعني السب المنسوب -(: وقاؿ القاضي عياض: قاؿ المازري: ىذا اللفظ الذي وقع 1مسلم)

 ال يليق ظاىره بالعباس، وحاش لعلي أف يكوف فيو بعض ىذه األصاؼ. -إلى العباس
 إلى أف قاؿ: وإذا انسدت طرؽ تأويلها نسبنا الكذب إلى رواتها.

التأويل تعسف ومكابرة للعقوؿ، وتكذيب الراوي أقرب من اللجوء إلى التعسفات التي  قلت:
يكذبها الضمير، ولو نطق بها اللساف؛ ألف الراوي غير معصـو عن الكذب، وال قاـ دليل على 

.  وجوب إجرائو مجرى المعصـو
لجئ؟ وىو يروي فلماذا نكذب أفهامنا؟ ونقيد أفكارنا؟ ونلجم أفواىنا عن جرح الراوي بدوف م

 ما يشهد الذوؽ السليم والفكر المحرر: أنو منكر؟!
 وإليك التفاصيل لبياف النكارة في ىذه الرواية:

أما أواًل: فإف مالك بن أوس في ىذه الرواية أمره عمر بأخذ الماؿ وقسمتو بين قومو، وأفاده 
خذ الماؿ وقسمتو، وال أنهم قد دفوا إليو، ليشعره بشدة حاجتهم، ومقتضى ذلك أف يبادر إلى أ

يتصور مع شدة ىيبة عمر أف يتراخى مالك ليبقى متفرجاً على علي والعباس ومستمعاً لما يجري 
 من كبلمهما وكبلـ الحاضرين وكبلـ عمر حتى تنتهي القضية ليرويها للزىري بتمامها.

__________ 
 .72ص 12( صحيح مسلم بشرح النووي ج1)
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لرواية حضور عثماف وعبدالرحمن والزبير وسعد، فلماذا لم يرو القصة أحد وأما ثانياً: ففي ا
منهم، ولم تنقل عنهم، وىم أشهر من مالك بن أوس، والجمهور أحرص على النقل عنهم، وىي 

تحقق حكماً شرعياً في ىذا الماؿ المتنازع، وتشتمل على رواية الحديث من  -بزعمكم-قضية 
وإظهار براءة  -بزعم المخالفين-وإعبلف كلمة الصدؽ  سبع طرؽ، وفي ذلك إظهار الحق

الحكومة، وبراءة أبي بكر من الظلم، وذلك مما تتوفر إليو دواعي الجمهور في ذلك الوقت، 
 وإلى يومنا ىذا.

وأما ثالثا: فلماذا لم يروه مالك بن أوس، وقد كاف مظنة إشاعتو في الناس، لتبرئة الشيخين عن 
 نة المشهورة بين األمة عن التوريث.مخالفة كتاب اهلل والس

 فكيف لم يروه بهذه الصفة إال الزىري؟
 وكيف لم يروه بطولو إال الزىري؟

مع شدة توفر الدواعي إلى نقل مثلو؟! أال ترى أنو لما رواه الزىري رواه عنو عدد من الرواة، ثم 
 روي عنهم من طرؽ كثيرة لتوفر دواعيهم إلى نقلو؟!

( عن أيوب، عن عكرمة بن خالد، عن مالك 1حمد بن حنبل في المسند)فإف قيل: قد أخرج أ
بن أوس بن الحدثاف، قاؿ: جاء العباس وعلي عليهما السبلـ إلى عمر رضي اهلل عنو فقاؿ: 

 اقض بيني وبين ىذا الكذا كذا.
: فقاؿ الناس: افصل بينهما، افصل بينهما، فقاؿ: ال أفصل بينهما، قد علما أّف رسوؿ اهللً قاؿ

 ))ال نورث ما تركناه صدقة(( انتهى.
(:وليس فيو: ))الكذا كذا(( وىو عن أيوب، عن عكرمة بن خالد، عن 2ومثلو في سنن النسائي)

 مالك بن أوس بن الحدثاف. انتهى.
 وحاصل السؤاؿ: كيف تتهموف الزىري بالرواية، وىذه متابعة عن أيوب عن عكرمة بن خالد؟

ن أوس، تكوف بذرة ألقاىا إلى الزىري فصارت شجرة، قلنا: ىذه، إف صحت عن مالك ب
 والمراد بذرة القصة المذكورة.

 فأما مجرد الحديث ))....ال نورث(( فأظن بذرتو من أبي ىريرة.
__________ 

 .49ص 1( المسند ج1)
 .136ص 5( السنن ج2)
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الك بن أوس أسر إلى ففي رواية الزىري زيادات ىاّمة ليست في ىذه الرواية، وال يبعد أف م
الزىري بذرتو، لثقتو بو أنو يتقبلها منو، وأسرىا كذلك إلى عكرمة، ولم يجرؤ على روايتها 

 لغيرىما ممن يخشى منو أف يزجره عن الكذب على العباس وعلى عمر، فلم يروىا عنو غيرىما.
نو ساعد الزىري واعلم أف عكرمة بن خالد مظّنة النصب، فهو متهم في ىذه الرواية، وال يبعد أ

 أو ساعده الزىري، وزاد، فإف عكرمة ىو عكرمة بن خالد بن العاص بن أبي جهل.
وكذلك الراوي عنو أيوب: بصري بالغ القـو في مدحو، عكس عادتهم في الشيعة، وروى ابن 

حجر في ترجمتو في )تهذيب التهذيب( عن حماد بن زيد: كاف أيوب عندي أفضل من جالستو 
 للسنة، ومن معنى ىذا أنو كاف عثمانيًا. وأشده اتباعاً 

 وذكر في )تهذيب التهذيب( في ترجمة حماد بن زيد: إنو كاف عثمانياً.
ىذا، ولنفرض أف رواية أيوب عن عكرمة متابعة للزىري فيما اشتركا فيهن فإنو ال يصح أف تكوف 

ياً وثالثاً كلو مستقيم في متابعة فيما اختصت بو رواية الزىري، فاالنتقاد الذي ذكرناه أوالً وثان
 رواية الزىري بخصوصها وطولها وعرضها.

 ونزيد فيما يخصها فنقوؿ:
رابعاً: إف عمر ال يحتاج إلى مناشدة عثماف وعبد الرحمن بن عوؼ والزبير وسعد؛ ألنو ال 
يخشى منهم كتماف الحديث الذي سألهم عنو، إف كانوا علموه، وكاف يكفي أف يقوؿ: ألم 

نحو ذلك. وخصوصاً إذا كاف الحديث ظاىراً من عهد أبي بكر قد جرى مجرى  تعلموا، أو
، فبل يتوقع كتمانو من عثماف ومن معو،  العمل بو واالحتجاج من عهد أبي بكر، كما يزعم القـو

 فبل حاجة إلى مناشدتهم، وذلك من قرائن كذب الرواية.
لى األقل مجرد الحديث دوف خامساً: لو كاف المذكوروف يرووف الحديث ىذا لنقل عنهم ع

القصة بأف يكونوا قد رووه قبلها أو بعدىا لحدوث سبب الرواية في عهد أبي بكر ثم في عهد 
 عمر، فإف ذلك يستدعي ذكر الحديث.
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والفرؽ بين ىذا االنتقاد وبين االنتقاد الثاني: أف االنتقاد الثاني بعدـ نقل القصة عن عثماف ومن 
 المذكور في خبللها إال من طريق الزىري.معو مع الحديث 

وىذا االنتقاد الخامس بعدـ رواية الحديث عن عثماف وعبد الرحمن والزبير وسعد في غير 
القصة المذكورة ومن غير طريق الزىري، فإف ذلك قرينة أف الرواية عنهم مكذوبة، لكونهم من 

 و عنهم.كبار الصحابة ولو رووه لنقل عنهم، لتوفر الدواعي إلى نقل



سادساً: مناشدة عمر للعباس وعلي عليهما السبلـ غير مستنكرة لو صّحت؛ ألنا نفرض أف 
عمر قد كاف غضب فاستفّزه الغضب على تنزيلهما منزلة من يتوقع منو الكتماف إذا لم يناشده 

برفع باهلل، لكن المستنكر أف يكونا قد علما أف رسوؿ اهللً قاؿ: ))ال نورث، ما تركناه صدقٌة(( 
صدقٌة، ومع ذلك يطلباف اإلرث من رسوؿ اهللً كما في الرواية: فجئتما، تطلب ميراثك من ابن 

 أخيك ويطلب ىذا ميراث امرأتو من أبيها.
ال أقضي بينكما بغير  -إلى قولو:-وكما يشير إليو آخر الرواية: فقلت: إف شئتما دفعتها إليكما 

 ي قضاء غيره...إلى آخره.ذلك. وفي بعض ألفاظ الرواية: فتلتمساف من
فهذا ال يتصور منهما؛ ألف الدين يمنع منو والمروءة تحوؿ دونو، وكيف يتصور من أمير 

المؤمنين علي عليو السبلـ على دينو وزىده في الدنيا وورعو وعفافو؟ وكيف يتصور من العباس 
 على دينو.

اس والخيبة، ال يتصور مع ذلك مع أف ذكاءىما وفطنتهما وعلمهما أف عاقبة المطالبة ىي االنتك
أف يطالبا في أمر قد فرغ منو، كما يزعم القـو باحتجاج أبي بكر على فاطمة بالحديث، وىما 

 يعلماف صدقو بزعم الراوية.
 فهذه نكارة ال تخفى على مفكر سليم من التقليد.

 وىي خاصة برواية الزىري كما ترى.
د عن مالك بن أوس، قد علما أف رسوؿ اهللً فإف قيل: إف في رواية أيوب عن عكرمة بن خال

 قاؿ: ))ال نورث ما تركناه صدقة(( وىذا يفيد متابعة للزىري في إثبات علمهما بالحديث.
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فالجواب: أف حديث الزىري فيو أف عمر قررىما بو فأقرا، وليس ذلك في رواية أيوب عن 
ف ذكر إقرارىما بو، وىي دعوى عليهما ال عكرمة بن خالد، إنما فيها: قد علما...إلى آخره، دو 

تسمع مع غضب عمر، لو صحت الرواية عنو؛ ألنو قد يكوف ظن علمهما بها تصديقاً ألبي بكر 
 على فرض أف أبا بكر قد رواىا، والواقع بخبلفو.

وألنو يجر إلى نفسو ليبني عليها ردىما بحجة معلومة عند خصمو، وسكوتهما ليس إقرارًا؛ 
، فلو قاال: لم نعلمو...، ألنهما قد ي سكتاف، ألنو قد احتج بما احتج بو أبو بكر بزعم القـو

 لقاؿ لهما: أليس قد سمعو أبو بكر.
 فإف قاال: ال، كانا قد قدحا في صدؽ أبي بكر، وكانت ىذه حجة عليهما عند العامة.

 وإف قاؿ: قد سمعو، فهما ال يعلماف ذلك بل يعلماف خبلفو.



 أسلم بالنسبة إلى ما يزعم العامة من أف أبا بكر قد احتج بو.فكاف السكوت أصوب و 
فأما إذا لم يصح عنو فإف الداعي إلى السكوت أف الخليفة قد رواه في ىذه القصة لو صحت 

فبل يمكن رده في وجهو، وىما لو قاال: ال نعلمو، لكاف ذلك رداً لو، فكاف السكوت أسلم 
 الد.على فرض صحة رواية أيوب عن عكرمة بن خ

 فقد ظهر أنو ال متابعة.
وىذا مع إف رواية أيوب ليس فيها ذكر المناشدة واإلقرار بعدىا، فبين الروايتين تباعد: فهذه 

تذكر اإلقرار بعد المناشدة باهلل، وىذه تجعل الحديث أمرًا معلوماً لعلي والعباس رضي اهلل 
لى المناشدة وفي رواية أيوب يخبر عنهما ال نزاع فيو بزعم عمر، فهو في رواية الزىري يحتاج إ

 بعلمهما ويتكل عليو ويجعلو أمرًا مفروغاً منو.
 فظهر أنو ال متابعة بل تعارض.

سابعاً: في رواية الزىري قاؿ أبو بكر: أنا ولي رسوؿ اهللً فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك، 
))ما نورث ما تركنا صدقة((  ويطلب ىذا ميراث امرأتو من أبيها، فقاؿ أبو بكر: قاؿ رسوؿ اهلًل:

 فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً.
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وىذا ال يتصور أف يقولو عمر مع علمو بمحّل علي عليو السبلـ من الصدؽ والثبات والعلم؛ 
 ألنو حينئذ يكوف قد سب أبا بكر وسجل عليو بأنو كاذب آثم غادر خائن.

نو مذىب اإلماـ الذي ال ينازعو عمر في علمو، بل روي أو يكوف قد سهل ىذا االعتقاد وقربو بأ
عنو أنو كاف يرجع إليو في بعض المعضبلت واشتهر أنو أقضى الصحابة، ففي علم عمر بذلك 

 ما يمنعو عن ذكره أف علياً رأى أبا بكر كاذباً...إلى آخره.
ف رسوؿ اهلل قاؿ: ثم إف ىذا يناقض ما في الرواية من أف عمر ناشد علياً والعباس: أتعلماف أ

 ))ال نورث ما تركناه صدقة((؟ قاال: نعم.
فإذا كانا قد علماه، فكيف رأيا أبا بكر كاذباً حين رواه؟ فهذا تناقض في ىذه الرواية ونكارة في 

 رواية الزىري.
 وكذلك قولو: فرأيتماني كاذباً...إلى آخره.

ل، بسبب اعتقادىم أف ىذا الماؿ صدقة ثامناً: قولو: فقلتما ادفعها إلينا، فهنا قد استنوؽ الجم
 رسوؿ اهللً كما ذكره الزىري وسماه وكاف مذكراً من قولو حتى بقي ىذا الماؿ.

وكذلك قولو: إف شئتما دفعتها إليكما على أف عليكما عهد اهلل أف تعمبل فيها بالذي كاف يعمل 



 رسوؿ اهلًل.
 وىنا نكارة مكشوفة؛ ألنو:
سنة، ثم تجعبل ما بقي أسوة ماؿ اهلل، فهذا يكوف إقراراً لهما باإلرث، إف كاف المراد تأخذا نفقة 

 وإنما يوجب عليهما التصدؽ بالفاضل من السنة.
وحينئٍذ يكوف قد نفى اإلرث برواية: ))ال نورث ما تركنا صدقة(( برفع صدقة؛ ألنو قد جعل 

 الماؿ نصيبهما كما كاف نصيب رسوؿ اهللً يعمبلف فيو كما كاف يعمل.
وإف كاف المراد يأخذاف لرسوؿ اهللً فالمأخوذ لو يكوف سبيلو سبيل ما ترؾ إما ميراثاً وإما صدقة، 

وحيث قد قرر عمر أنو صدقة يكوف الجميع صدقة نفقة السنة والزائد، وال يتصور من علي 
طل، والعباس أف يعطياه العهد على ذلك ثم يطلبانو ألنفسهما؛ ألنهما ال يعاىداف على تقرير البا

وإذا عاىدا ال يطلباف بما يؤدي إلى نكث العهد، ومعنى المطالبة بو ألنفسهما المطالبة بتسويغ 
 نكث العهد، وىذا ال يتصور منهما.
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 فهذه نكارة ظاىرة خاصة برواية الزىري.
وال يقاؿ: ليس معنى ذلك أنهما طلباه ألنفسهما، إنما طلبا القسمة بينهما نصفين لينفقاه في 

سبيل اهلل؛ ألف ىذا تأويل تعسف، تكذبو االحتجاجات الطويلة، والمناشدات المذكورة في ىذه 
 الرواية.

مع أف ذلك يقتضي ذكر القسمة لو كانت المطلوب ال طلب القضاء، وكاف الجواب عنو بأف 
ذلك ال يصلح فيو القسمة؛ ألنها تُوىم الملك، وكل ذلك لم يكن، فالتأويل بو تمّحل تكذبو 

 رواية من أولها إلى آخرىا، ويكفي في رده مراجعتها.ال
( عن شعيب بن أبي حمزة عن الزىري مثل ىذه الرواية، وزاد في آخرىا بعد 1وفي البخاري)

: لتعمبلف فيو بما عمل رسوؿ اهلًل وأبو -على أف عليكما عهد اهلل وميثاقو لتعمبلف فيو-قولو: 
تكلماني فقلتما: ادفعو إلينا بذلك، فدفعتو إليكما، بكر، وما عملُت فيو منذ وليُت، وإال فبل 

 أفتلتمساف مني قضاء غير ذلك...إلى آخره.
ثم عقبها الزىري برواية عن عروة ولفظها: قاؿ: فحدثت ىذا الحديث عروة بن الزبير فقاؿ: 

صدؽ مالك بن أوس، أنا سمعت عائشة )رض( زوج النبًي تقوؿ: أرسل أزواج النبًي عثماف إلى 
: ألم تعلمن أف النبًي كاف يقوؿ: ))ال نورث ما تركنا -إلى قولو عنها-بكر يسألنو ثمنهن أبي 

: قاؿ: فكانت ىذه -إلى قولو-صدقة(( يريد بذلك نفسو، إنما يأكل آؿ محمًد في ىذا الماؿ 



: وىي صدقة رسوؿ اهلل حقا. -إلى قولو-الصدقة بيد علي منعها علي عباساً فغلبو عليها 
 انتهى.

ْيلُو. وفيو  في أولو تأكيد لما قلنا قُػبػَ
وفي رواية الزىري لتأكيده بروايتو عن عروة قولو: صدؽ مالك بن أوس، دليل على عناية 

 الزىري بهذه الرواية.
 )فائدة(

دّلس ابن حجر في ترجمة مالك بن أوس، فروى عن عروة أنو قاؿ: صدؽ مالك بن أوس، 
 يث مالك على اإلطبلؽ!وسكت عن بقية الكبلـ ليوىم التصديق في حد

مع أف الرواية إنما ىي متصلة برواية االستشهاد على صحتها بالرواية عن عائشة فليس في ذلك 
 توثيق لمالك بن أوس، مع أف الكل من طريق الزىري.

__________ 
 .23ص 5( صحيح البخاري ج1)
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للمغالبة عليها؛ ألف علياً عليو  وفي قولو: منعها علي عباساً فغلبو عليها نكارة؛ ألنو ال داعي
السبلـ ال يتغلب على ما ليس لو بحق، والعباس ال ينازعو في الحق، كما ال يخفى إال عند 

 النواصب من األموية وأشباىهم، أو عند من أعمى التقليد والهوى بصائرىم.
صدؽ بها، فيو وفي قولو في آخر الكبلـ: وىي صدقة رسوؿ اهلًل حقاً؛ إذ معناه أف رسوؿ اهللً ت

اإلقرار بأنها كانت ملكاً لرسوؿ اهللً ولذلك سميت صدقتو، وإنما ادعوا أنو تصدؽ بها، وىذا 
يخالف إيهاـ أنها كانت بيت ماؿ حيث جاء في ىذه الرواية عن عمر: فكاف رسوؿ اهللً ينفق 

مل ذلك رسوؿ على أىلو نفقة سنتهم من ىذا الماؿ ثم يأخذ ما بقي فيجعلو َمْجَعل ماؿ اهلل، فع
 : فقبضو أبو بكر فعمل فيو بما عمل بو رسوؿ اهلًل.-إلى قولو-اهللً حياتو ثم توفي 

كما أنو ينقض ىذا اإليهاـ االحتجاج بقولو: ))ال نورث ما تركناه صدقة((؛ ألنو يدؿ على 
 الملك قبل الموت كما ال يخفى.

 ي.فالرواية منكرة من وجوه عديدة كما ترى، والمتهم بها الزىر 
 األغراض التي يتهم بها الزىري في ىذه الرواية

إف ما تشتمل عليو ىذه الرواية من تصغير شأف علي عليو السبلـ، وجعلو طامعاً فيما يعلم أنو 
ليس لو فيو حق، حتى يطالب فيو؟ ويلج في المطالبة حتى يجبهو عمر بالرّد!؟ وجعلو محاواًل 



متغلباً! وجعلو متعرضاً لسب العباس!؟ وتقريع  لنكث العهد ومناقضاً في ىذا الشأف! وجعلو
 عمر!

كل ذلك مما يسر األموية الذين كاف الزىري يخالطهم، فهو مظنة طلب التقرب إلى ملوكهم 
وأمرائهم بذلك وأمثالو، ليرفعوا شأنو ويجعلوه إماماً في الحديث، بجلب الناس إليو، ونصبو 

اتو ومآربو، ويبذلها حتى يستميل بها من يريد، لهذا الشأف، وببذؿ األمواؿ لو ليقضي بها حاج
 وحتى وصف بالسخاء.

 وىل أفسد الناس إال الملو ... ؾ وأحباُر سوٍء ورىبانها
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وكذلك ىذه الرواية وأشباىها عند الزىري مما يحببو عند الطلبة العثمانيين الذين يعجبهم 
 يستميلهم ليتخذوه إماماً. تصغير شأف علي، وتعظيم من تقدمو أو عارضو، فهو بذلك

 وكذلك الطلبة البكريوف، فقد صار إمامهم في الحديث!
ومثل ما في الرواية من تصغير شأف علي عليو السبلـ ما فيها من تعظيم شأف عمر، فإف ذلك 
يقرب الراوي عند ملوؾ األموية وأمرائها ويحببو إلى العثمانية والبكرية، وذلك من أعظم الفتن 

 عليو حب الشرؼ والماؿ.على من غلب 
 فالزىري متهم بهذه الفتنة. نسأؿ اهلل السبلمة.

بالنسبة إلى التعصب المذىبي، وىو تقرير صحة حديث: ))ال نورث  -أيضاً -وفيها غرض ىاـ 
ما تركنا صدقة(( بإخراجو عن علي والعباس وأبي بكر وعمر وعثماف والزبير وعبد الرحمن بن 

زاد إخراجو عن عائشة وأبي ىريرة، فصور الحديث بصورة عوؼ وسعد بن أبي وقاص، كما 
المتواتر في عهد الصحابة، ليصحح بذلك منع بنت الرسوًؿ ميراثها من أبيها، حرصاً على 

حماية جانب المانع لها، وتبرئة ساحتو من الظلم ومخالفة الشرع في إثبات ميراث البنت من 
 نساء العالمين.أبيها في شأف فاطمة سيدة نساء العالمين، دوف 
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 الحديث الثاني
( عن الزىري أنو حدث عروة بالحديث السابق ذكره، الذي رواه 1أخرج البخاري في صحيحو)

الزىري عن مالك بن أوس فقاؿ عروة: صدؽ مالك بن أوس، أنا سمعت عائشة )رض( زوج 



أفاء اهلل على رسولًو فكنت  النبًي تقوؿ: أرسل أزواج النبًي عثماف إلى أبي بكر يسألنو ثمنهن مما
أنا أردىن فقلت لهّن: أال تتقين اهلل؟! ألم تعلمن أف النبًي كاف يقوؿ: ))ال نورث ما تركنا 

))إنما يأكل آؿ محمد في ىذا الماؿ((. فانتهى أزواج النبًي إلى ما  -يعني نفسو-صدقة(( 
 أخبرتهن.

__________ 
 .24ص 5( صحيح البخاري ج1)
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( عن الزىري عن عروة عن عائشة إلى قولو: ما تركنا فهو صدقة، 1ىذا الحديث مسلم)وأخرج 
وزيادة قولو: ))فهو(( زيادة شاذة التحاد الحديث والراوي وإجماع جمهور الرواة عن الزىري 

 على لفظ: ))ما تركنا صدقة(( بدوف قولو: ))فهو((.
جهاً آخر، وىكذا فعل أحد رواة وإنما أراد راوي مسلم سد الذريعة إلى توجيو الحديث و 

 البخاري.
وىكذا يتصرفوف في الروايات بالزيادة والنقص عمبلً باستحسانهم، وقد ذكر النووي في شرح 

( عن المازري قاؿ: وقد حمل ىذا المعنى 2مسلم عند ذكر سب العباس لعلي عليو السبلـ)
نسختو تورعاً عن إثبات  بعض الناس )أي وجوب تنزيو الصحابة( على أف أزاؿ ىذا اللفظ من

 مثل ىذا...إلى آخره.
 النكارة في ىذه الرواية

 نكارة من جهة تفرد الزىري بالرواية عن عروة.
والرواة عن عروة كثير جدًا، ولو كاف يرويو لكانت روايتو مشهورة يرويها تبلميذه، لتوفر داعيو 

 المعنى. إلى روايتها، وتوفر دواعيهم إلى نقلها لينصروا مذىبهم في ىذا
ونكارة من جهة المعنى وىي: أف نساء النبًي ليس لهن إال الثمن بينهّن، لقوؿ اهلل تعالى: }فَِإْف  

[ وىّن تسع فليس للواحدة منهّن إال تسع 12َكاَف َلُكْم َوَلٌد فَػَلُهنَّ الثُُّمُن ِممَّا تَػرَْكُتْم{]النساء:
 الثمن.

__________ 
 .76ص 12( صحيح مسلم ج1)
 .72ص 12النووي على صحيح مسلم ج( شرح 2)
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[ وما 11أما فاطمة فلها النصف لقوؿ اهلل تعالى: }َوِإْف َكاَنْت َواِحَدًة فَػَلَها النّْْصُف{]النساء:
بقي للعصبة فبل حاجة باألزواج لئلرساؿ؛ ألف أىل األكثر يكفونهن المؤونة؛ ألنو يكفي واحد 

ونة اإلرساؿ إف كاف يكفي الطلب ولم يكن ىناؾ حاجة يطلب اإلرث، والعصبة يكفي النساء مؤ 
للشجار، أما إذا كانت القضية قضية نزاع فاإلشكاؿ على أىل األكثر أقرب، وخصوصاً وعائشة 

وحفصة منهّن وال ينساىما أبواىما، وال حاجة بهما إلى اإلرساؿ، وىما أسوة بقية األزواج في 
نصيبها، فاإلرساؿ يبعد وقوعو وتبعد صحة  اإلرث إذا سلم لهما نصيبهما سلم لكل منهنّ 

روايتو، ثم إف إرسالهن لعثماف مستبعد من حيث أنو أجنبي يستحى منو، ولهّن أقارب، فكاف 
إرساؿ قريب إحداىن أقرب، بل كاف يكفي إرساؿ حفصة إلى أبيها، أو مطالبة عائشة بالذىاب 

نها روتها: ))ال نورث...(( إلى آخره، إلى أبيها، ويكوف طلبهن لها ىو سبب الرواية المزعومة أ
ال إرساؿ عثماف الذي يزعم بعضهم أنها تستحي منو المبلئكة، فكيف ال تستحي منو نساء 

 النبًي.
 فهذه نكارة مكشوفة في رواية الزىري تدؿ على بعدىا من الصّحة.

 الغرض الذي يتهم بو الزىري
ة قد روتو وقبلو منها سائر أزواج النبًي، ىو تكثير رواة الحديث وتقرير صحتو، فهنا تكوف عائش

 وأفادت أف رسوؿ اهللً قالو مراراً وتكرارًا؛ ألف كلمة )كاف يقوؿ( ظاىرىا التكرار، كما ال يخفى.
فهذه تهمة في الزىري لما لو فيها من األغراض نصرة مذىبو، والتقرب إلى بني أمية، والتحبب 

 ىذه الرواية وأشباىها. إلى العثمانية والبكرية بما يتحفهم بو من
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 الحديث الثالث
( من طريق الزىري عن عروة عن عائشة: أف فاطمة أرسلت إلى 1أخرج البخاري في صحيحو)

أبي بكر تسألو ميراثها من النبًي في ما أفاء اهلل على رسولًو تطلب صدقة النبي التي بالمدينة 
سوؿ اهللً قاؿ: ))ال نورث ما تركنا فهو وفدؾ وما بقي من خمس خيبر، فقاؿ أبو بكر: إف ر 

صدقة إنما يأكل آؿ محمد من ىذا الماؿ(( يعني ماؿ اهلل ليس لهم أف يزيدوا على المأكل، 
وإني واهلل ال أغّير شيئاً من صدقات النبًي التي كانت في عهد النبًي وألعملن فيها بما عمل فيها 

 رسوؿ اهلًل.
 .(3( والبخاري أيضاً)2وأخرجو مسلم)



 النكارة في ىذا
 نكارة مكشوفة لمن تأمل:

ففي أوؿ الحديث احتجاج أبي بكر برواية: ))ال نورث ما تركنا فهو صدقة(( ومن معنى ذلك 
 االعتراؼ بأنو كاف ملك رسوؿ اهللً وإنما انقلب صدقة بموتو.

وإني  وفي آخر الحديث أف أبا بكر يقوؿ: )إنما يأكل آؿ محمد من ىذا الماؿ يعني ماؿ اهلل،
واهلل ال أغير شيئاً من صدقات النبي التي كانت عليها في عهد النبًي( ومعناه أف ىذه األمواؿ  

كانت صدقة في عهد النبًي فليست مما ترؾ؛ ألنو قد تصدؽ بها في حياتو، وأخرجها عن ملكو 
 فبل تورث عنو!.

 عن عروة. فهذه نكارة مع تفرد الزىري بو كما ذكرنا في الحديث الثاني الذي رواه
 الغرض الذي يتهم بو الزىري

ىو غرض الروايتين السابقتين في إشاعة الخبر وجعلو مشهوراً كثير الطرؽ لنصرة أبي بكر وعمر 
 وعثماف.

__________ 
 .209ص 4( صحيح البخاري ج1)
 .71و ص 80ص 12( صحيح مسلم ج2)
 .3ص 8، و ج82ص 5، وج42ص 4( صحيح البخاري ج3)
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 لرابعالحديث ا
( من طريق الزىري عن عروة عن عائشة: أف فاطمة والعباس 2( ومسلم)1أخرج البخاري)

عليهما السبلـ أتيا أبا بكر يلتمساف ميراثهما من رسوؿ اهللً وىما حينئذ يطلباف أرضيهما من 
 فدؾ وسهمهما من خيبر.

ما يأكل آؿ محمد فقاؿ لهما أبو بكر: سمعت رسوؿ اهللً يقوؿ: ))ال نورث ما تركنا صدقة إن
 من ىذا الماؿ(( قاؿ أبو بكر: واهلل ال أدع أمرًا رأيت رسوؿ اهللً يصنعو فيو إال صنعتو.

 قاؿ: فهجرتو فاطمة فلم تكلمو حتى ماتت.
 النكارة في ىذه الرواية
 نكارة بينة من وجهين:

ها السبلـ الوجو األوؿ: أف رسوؿ اهللً كاف يحب أىلو ويرحمهم ويرفق بهم، وكانت فاطمة علي



بمنزلة بضعة منو يريبو ما يريبها، فلو صح الحديث لكاًف قد بّلغ الحديث أىلو وبينو لهم 
وأسمعهمن وال سيما فاطمة؛ ألنها حولو، والمسألة تخصها أعظم من غيرىا؛ ألف لها النصف 

 وحدىا، وىي حوؿ الرسوؿ، مستعدة للتعلم منو في دينها، ولقبوؿ ما جاء بو والعمل بو.
ما جاء في رواية البخاري وغيره أف رسوؿ اهللً سارَّ فاطمة فبكت، ثم سارَّىا فضحكت وأنو مع 

 في ذلك أخبرىا باقتراب أجلو وأنها أوؿ أىلو لحوقاً بو.
وعلى ىذا فقد علم أنو يموت قبلها، وأنها تعتقد أنها وارثتو لقوؿ اهلل تعالى: }َوِإْف َكاَنْت َواِحَدًة 

[ فكيف يتصور مع ىذا أف يكتم عنها: )أنو ال يورث وأف ما تركو  11النساء:فَػَلَها النّْْصُف{]
كلو صدقة(؟ حتى يوقعها في مطالبة أبي بكر باإلرساؿ أواًل، ثم بإتيانو بنفسها ثانياً؟ ومجادلتو 

 واتهامو والتألم من منعو لها وىجرىا لو حتى ماتت رضي اهلل عنها؟!
ترث، وأف جميع ما تركو صدقة لقبلت ذلك ورضيت بو  مع أنو لو بّين الرسوًؿ لها أنها ال

وسلمت تسليماً، وسلمت من المطالبة والخصومة  -لكماؿ إيمانها-وانشرح لو صدرىا 
 واألذى باعتقادىا أنها مظلومة.

وىل يتصور من رسوؿ اهللً الذي ىو بالمؤمنين رؤوؼ رحيم، وبنتو فاطمة سيدة نساء أىل الجنة 
حمتها لكونها منو بمنزلة البضعة من لحمًو وىي بنتو لم يخلف ولداً من صفوة المؤمنين، فر 

أف يكتم عنها ىذا  -مع ىذا-( فهل يتصور منو 3غيرىا، ولكونها من صفوة المؤمنين وخيارىم)
 الكتماف الذي يؤديها إلى ىذه المحنة.

__________ 
 .3ص 8( صحيح البخاري ج1)
 .80ص 12( صحيح مسلم ج2)
 الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من الخاتمة اآلتية. ( انظر الفائدة3)
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 ما يدحض حجتها، ويسوغ لو إغضابها؟! -دونها-ومع ذلك يعطي خصمها الحجة، ويعلمو 
فيجمع أبوىا عليها حرماف الميراث، وحرماف تعليم الصواب فيما يخصها، وىي في أمس 

المصائب والمحن في موتو الذي ىو  الحاجة إليو، وقد علم أنو يموت قبلها، فتجتمع عليها
أعظم المصائب على كل مسلم، فضبًل عن ابنتو، ويضاؼ إلى ذلك حرمانها ميراثو، بحيث 

 تصير بصورة األجنبية عنو.
ثم يضاؼ إلى ذلك اعتقادىا أف خصمها قد كذب على رسوؿ اهللً وخالف كتاب اهلل ورد حكم 



بلً عن بنت رسوؿ اهلًل، أو مصيرىا في مشكلة اهلل، وذلك مما يحزف كل مؤمن يعلم صدوره، فض
 واضطراب.

 وسبب ذلك كلو كتماف أبيها عنها، وإعداد الحجة بيد خصمها، وىي ال تعلم.
 ىذا ال يكوف أبدًا، وحاشا رسوؿ اهللً.

 فهذه نكارة فاضحة للراوي، واألولى بها الزىري.
بموت رسوؿ اهللً فبل يبقى على الوجو الثاني: أف مقتضى أوؿ الحديث: أف الماؿ ينقلب صدقة 
 ما كاف عليو حين كاف لو، يأخذ منو نفقة سنة ويتصدؽ بالفضلة.
 ومعنى آخر الكبلـ يصنع كما كاف يصنع رسوؿ اهللً حين كاف لو.

فأبو بكر يريد إبقاء الماؿ دوف صرفو في مصارؼ الصدقة مع أنو قد صار على ىذه الرواية 
 صدقة كلو.

فاطمة والعصبة ال غير، وتوفير الماؿ ألزواج النبًي لعائشة وحفصة وكأف المهم ىو حرماف 
وسائرىن ال باسم صدقة لهّن بل باسم أف رسوؿ اهللً كاف ينفق عليهن من ىذا الماؿ، ومن 

الواضح أنو ينفق على نسائو من مالو؛ ألنو مالو، وأنو على ىذه الرواية قد صار صدقة بموتو، 
 .فبطل سبب اإلنفاؽ عليهّن منو

فهذا تناقض ظاىر، يؤكد ىذا ويوضحو ما أخرجو البخاري في صحيحو في تفسير سورة 
( عن الزىري عن مالك بن أوس بن حدثاف عن عمر رضي اهلل عنو قاؿ: كانت أمواؿ 1الحشر)

بني النضير مما أفاء اهلل على رسولًو مما لم يوجف المسلموف عليو بخيل وال ركاب، فكانت 
فق على أىلو منها كفاية سنة، ثم يجعل ما بقي في السبلح والكراع عدة لرسوؿ اهللً خاصة ين

 في سبيل اهلل. انتهى.
__________ 

 .58ص 6( صحيح البخاري ج1)
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( عن نافع أف ابن عمر )رض( أخبره عن النبًي عامل خيبر 1وأخرج البخاري في باب المزارعة)
أزواجو مائة وسق ثمانوف وسق تمر وعشروف  بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكاف يعطي

وسق شعير، فقسم عمر خيبر، فخير أزواج النبًي أف يُقِطع لهن من الماء واألرض، أو يمضي 
 لهّن، فمنهن من اختار األرض، ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت األرض.

 (.2ونحوه في صحيح مسلم)



خاصة ينفق منو على نسائو، ورواية الزىري تذكر أف أبا بكر فهاتاف الروايتاف تؤكداف أف الماؿ لو 
يعمل في ماؿ رسوؿ اهللً كما كاف يعمل حين كاف ملكو، وأف الماؿ قد انقلب صدقة بموت 

 رسوؿ اهلًل.
وىذا تناقض ونكارة في الرواية رواية الزىري، وأكد ذلك إعطاء عائشة األرض مع ما تكرر في 

آؿ محمد في ىذا الماؿ(( وفي الرواية في الحديث الثالث: يعني  روايات الزىري: ))إنما يأكل
 ماؿ اهلل.

 الغرض الذي يتهم بو الزىري
 ىو في ىذا كالذي قبلو.

__________ 
 .68ص 3( صحيح البخاري ج1)
 .210و ص 209ص 10( الصحيح ج2)
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 الحديث الخامس
عروة عن عائشة عقيب ( من طريق الزىري عن 4( ومسلم)3أخرج البخاري في صحيحو)

حديث ميراث فاطمة: فلما توفيت دفنها زوجها علي ليبلً ولم يؤذف بها أبا بكر وصلى عليها، 
وكاف لعلي من الناس وجٌو، حياة فاطمة، فلما توفيت استنكر علي وجَو الناس، فالتمس مصالحة 

نا وال يأتنا أحد معك  أبي بكر ومبايعتو، ولم يكن يبايع تلك األشهر، فأرسل إلى أبي بكر أف ائت
 كراىية لمحضر عمر، فقاؿ عمر: ال واهلل ال تدخل عليهم وحدؾ.

 فقاؿ أبو بكر: وما عسيتهم أف يفعلوا بي واهلل آلتينهم، فدخل أبو بكر.
فتشهد علي، فقاؿ: إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاؾ اهلل، ولم ننفس عليك خيراً ساقو اهلل إليك، 

 نا، وكنا نرى لقرابتنا من رسوؿ اهللً نصيباً.ولكنك استبددت باألمر علي
حتى فاضت عينا أبي بكر، فلما تكلم أبو بكر قاؿ: والذي نفسي بيده لقرابة رسوؿ اهللً أحب 

إلّي أف أصل من قرابتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم من ىذه األمواؿ فلم آؿ فيها عن الخير، 
 إال صنعتو.ولم أترؾ أمراً رأيت رسوؿ اهللً يصنعو فيها 

فقاؿ علي: موعدؾ العشية للبيعة، فلما صلى أبو بكر الظهر، رقى المنبر فتشهد، وذكر شأف 
 علي وتخلفو عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليو، ثم استغفر.

وتشهد علي، فعظم حق أبي بكر وحدث أنو لم يحملو على الذي صنع نفاسة على أبي بكر وال 



ولكنا كنا نرى لنا في ىذا األمر نصيباً، فاستبد علينا فوجدنا في إنكاراً للذي فضلو اهلل بو، 
 أنفسنا.

فسر بذلك المسلموف وقالوا: )أصبت( وكاف المسلموف إلى علي قريباً حين راجع األمر 
 بالمعروؼ. انتهى.

وقد أعرب في البخاري )فاستبد( بفتح التاء والباء وىو الذي يقتضيو السياؽ، وفي مسلم بضم 
 سر الباء مبني للمجهوؿ ويظهر أنو من تصرفهم في الروايات بأىوائهم.التاء وك

__________ 
 .83ص 5( الصحيح ج3)
 .77ص 12( صحيح مسلم ج4)
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 النكارة في ىذا
 نكارة بينة لمن فكر في ىذا الحديث:

يو أوال: في قولو: )استنكر علّي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر وبيعتو( فإف علياً عل
السبلـ كاف ىمو إرضاء ربو ال إرضاء الناس، فكيف يبايع إلرضاء الناس واستصبلح نظرىم إليو 
وبسط وجوىهم! وقد كاف أجل من أف يبايع ألجل ذلك، في حاؿ علمو أنو على الحق وليس 

 ألبي بكر حق في البيعة، وال لشيعتو حق في أف يرضيهم بالبيعة.
ى أبي بكر ليعتذر إليو من التخلف عن البيعة، مع أنو يعلم أنو ثانيا: ال حاجة بو إلى اإلرساؿ إل

على حق في تخلفو، وأنو إنما أراد البيعة لبلضطرار النقباض وجوه الناس، أو إعراضها؛ ألنو 
 يكفي أف يبايع فيرضى بذلك الناس ويسلم تنكرىم.

إال أف تكوف البيعة وال يصح أف يقاؿ: إنو أرسل إلى أبي بكر ليبايعو سراً فلم يرض أبو بكر 
 بمحضر من الناس.

ألنا نقوؿ: إف ىذه الرواية تدؿ على أف علياً أراد البيعة إلرضاء الناس، وذلك يستلـز إعبلنها 
من أوؿ األمر؛ ألف البيعة في السر ال ترضيهم إذا لم يعلموىا، فإف كاف المقصود أف تسر ثم 

 أوؿ األمر ظهور بيعتو للعامة.تبلغ إلى الناس فبل معنى إلسرارىا؛ ألف الغرض من 
 ثالثاً: إف ىذا الكبلـ الذي في الراوية أمكنتو ثبلثة:

أولو عند أبي بكر حين جاءه الرسوؿ، وتحاور ىو وعمر في أف يصير أبو بكر وحده أو يصير 
 إلى علي ومعو غيره للخوؼ من فتك علي بو.



 وقد ذىب أبو بكر وحده.وأوسطو الكبلـ في بيت علي عليو السبلـ بزعم ىذه الرواية، 
 وآخره في المسجد.
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فكيف تكوف عائشة حاضرة في الثبلثة األمكنة لتروي الكبلـ بتمامو أولو وأوسطو وآخره، وىي 
امرأة مأمورة بالبقاء في بيتها، ومستبعد دخولها بيت علي واطبلعها على ما يجري فيو من 

لسياسة ومسايرة األحداث والتنقل للبحث المحاورة، ومستبعد في ذلك الحين تدخلها في ا
عما يجري، ومخالطة األجانب مع ىيبة أبيها وقرب العهد برسوؿ اهللً وبعهد صيانة نسائو 

وسترىن ووقورىن في بيوتهن وبعدىن عن مخالطة األجانب وحضور مجالسهم لغير حاجة، بل 
 لمجرد الفضوؿ والتعاطي لما ىو من شأف الرجاؿ خاصة.

اإلعتذار بأف يقوؿ: إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاؾ اهلل، يكوف إقرارًا بأف تخّلفو عن رابعاً: إف 
البيعة مع علمو بأف الحق ألبي بكر دوف علي عليو السبلـ وبذلك يكوف واجب الطاعة يحـر 

التخّلف عنو ثبلثة أشهر، في معنى الخبلؼ والشقاؽ، كما تشعر بو الرواية ىذه نفسها، فيكوف 
من علي عليو السبلـ بأنو كاف مخطئاً في التخّلف عن البيعة في تلك األشهر  ذلك إقراراً 
 الماضية.

وىذا ال يتصور من علي عليو السبلـ ألف ىمو إرضاء اهلل تعالى ورغبتو فيما يرضيو، وال يلتفت 
في جنب ذلك إلى أمر دنيوي، وال يصده عن الحق ما يصد غيره من األغراض النفسية، 

 حاشاه.
اضح عند من يعرؼ عليا عليو السبلـ، وإنما ينفق مثل ىذه الرواية عند األموية وىذا و 

 وأضرابهم وشيعتهم.
مع أف أبا بكر لو كاف في الفضل على علي إلى ىذا الحد لكاف يحتج عليو عند ابتداء تخلفو 

مر قبل عن البيعة أو يسألو: ِلَم تخّلف؟ فإذا أجاب بأنو استبد، اعتذر عن االستبداد في أوؿ األ
أف يطوؿ االستبداد أو تطوؿ مدتو، وحذراً من أف يسبب تخلف علي عليو السبلـ لريب في 
قلوب بعض الناس، فإف علياً كانت لو المكانة العظمى، وإذا سارع إلى البيعة كاف أقوى ألمر 

 أبي بكر.
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و ويسخطها شقاقو، والرواية ىذه تشير إلى معنوية علي عليو السبلـ بحيث يرضي العامة وفاق
وأنو لم يكن حقيراً ال يلتفت إليو وال يبالى بتخّلفو وال حضوره، بل كاف تخلفو أمراً ىاماً، فإف  
كاف أبو بكر يجهل سببو، فكيف ال يسألو عنو؟ ليعرؼ ما ىو المانع عن المسارعة؟ ليرفع 

 المانع إذا كاف مما يسهل رفعو؟ ألف الحـز يقتضي ذلك.
في ذلك إال المقاطعة لكاف ينبغي ألبي بكر تجنبها إف كانت قرابة رسوؿ اهللً  مع أنو لو لم يكن

أحب إليو أف يصلها من قرابتو، كما في ىذه الرواية نفسها، فكيف يترؾ علياً وشأنو؟ دوف 
سؤاؿ، وال تعرُّؼ لسبب التخّلف، وال اعتذار من االستبداد يـو السقيفة، وال محاولة لصبلح 

 [.1لى يقوؿ: }فَاتػَُّقوا اهلل َوَأْصِلُحوا َذاَت بَػْيِنُكْم{]األنفاؿ:الشأف؟ واهلل تعا
مع أف سبب التخلف في ىذا الحديث الذي يرويو الزىري سبباً أمٌر تسهل إزالتو واالعتذار عن 

 أولو، فيصلح الشأف وينقطع الخبلؼ من أوؿ األمر.
ف مما يسهل عبلجو لبادر إليو ىيهات! ىيهات! لم يكن األمر كما توىمو ىذه الرواية، ولو كا

أبو بكر؛ ألنو يّدعي أنو خليفة رسوؿ اهللً ويحاوؿ اجتماع األمة تحت أمره، ومقتضى ذلك، 
السعي لو بكل وسيلة ممكنة فضبًل عن أف يسألو: لماذا تخلف؟ فإذا قاؿ: استبددت علينا يـو 

أو غير ذلك ما يصير لو السقيفة، اعتذر عن ذلك وطلبو المشاركة في األمر بوزارة يتوالىا 
نصيباً في األمر، فيذىب بذلك ما في نفسو من االستبداد ومن حيث أنو يرى لنفسو نصيباً في 

 األمر، كما في ىذه الرواية نفسها، وبذلك يحصل الوفاؽ فوراً.
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و على إذا عرفت ىذا عرفت أف الرواية منكرة نكارة بينة، وأف علياً عليو السبلـ لم يكن مع ثبات
الحق والصدؽ ليقوؿ: إنا عرفنا فضلك، وال ليعتذر عن التخّلف؛ ألف الحق معو في التخلف 

وغيره، وال ليعتذر من الحق ويوىم أنو باطل ثم يستغفر، كما في الرواية ليوىم أنو كاف مذنباً في 
 التخلف.

ل في تخلفو عن فتلخص أف ىذه الرواية تنسب إلى علي عليو السبلـ أنو أقر بأنو كاف على باط
بيعة أبي بكر وأنو ارتكب الباطل؛ ألنو وجد في نفسو، وذلك يدؿ على أنو في ىذه الرواية وجد 
في نفسو حرجاً من الحق، ولم يسلم لو تسليماً في مدة التخلف، بل أجاب داعي النفس فترؾ 

الكبلـ على  الحق ألجلو كما ىو معنى قوؿ الراوي: )فاستبد علينا فوجدنا في أنفسنا( ألف ىذا
ما في الرواية جاء تعليبلً للتخلف أي فوجدنا في أنفسنا فتخلفنا مع علمنا بفضل أبي بكر، وأف 

 الحق لو آتاه اهلل!



 ىذا ملخص الرواية.
فأي نكارة أبين من ىذا؟ وكيف ال تكوف فاضحة للراوي؟ وىو أحق بما ذكر من العيوب 

 والمساوي؟
الرسوًؿ ال تخلو من أف يكوف علي أحق بها كما ىو الواقع، خامساً: أف الوالية العامة وخبلفة 

 أو أبو بكر كما يدعي:
فإف كاف الحق ألبي بكر فبل يتخلف عنو علي عليو السبلـ العتقاده أف لو نصيباً في األمر؛ ألف 

النصيب ال يكوف عذرًا في ترؾ الطاعة لمن ىو أولى باألمر، إنما العذر أف يكوف علي أحق 
ف يعتذر علي عليو السبلـ بما ليس عذرًا؟ وىو أقضى األمة وأعلمها بالحق، باألمر، فكي

فيعتذر بما يعلم أنو ليس عذرًا، وأنو ليس إال إقرارًا يحق أبي بكر، ودعوى أف لو نصيباً وأنو 
 وجد في نفسو، فيسجل على نفسو الخطأ واتباع الهوى.

 وىذا ليس اعتذاراً وإنما ىو افتضاح.
 إلى ذلك بل يكفي منو أف يبايع ليرضى عنو الناس.مع أنو ال ملجئ 

 حاشا عليا عليو السبلـ حاشاه.
سادساً: قوؿ الراوي: فُسر بذلك المسلموف، وقالوا: )أصبت( وكاف المسلموف إلى علي قريباً 

 حين راجع األمر بالمعروؼ.
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لوفاؽ، وأنو كاف قبل ذلك معنى ىذا الكبلـ أف علياً عليو السبلـ أصاب حين رجع إلى البيعة وا
شاذاً عن المسلمين، وفي مذىب خارج عن سبيل المؤمنين، فجعل الراوي أبا بكر وأصحابو 

ىم المسلمين، أما المخالفوف لهم فكأنهم ليس لهم حظ في اسم اإلسبلـ لقلتهم وقلة 
اـ المسلمين مكانتهم من اإلسبلـ، وكأف علياً عليو السبلـ في ىذه الرواية ليس إال فرداً من عو 

ينعقد اإلجماع بدونو، ويسمى المخالفوف لو باسم يجعلهم المسلمين لعدـ اعتبار ذلك الفرد 
، فكأف المخالفين لو ىم كل المسلمين، وكأنو ليس  منهم تصغيراً لو وتنزيبلً لو منزلة المعدـو

اآلخر جزءاً من الجملة بحيث يكوف ىو ومن معو بعض المسلمين، وأبو بكر ومن معو البعض 
على أقّل تقدير، وعلى التنزؿ لهذه الرواية، وإال فظاىرىا إخراج علي عليو السبلـ قبل البيعة من 

 اإلسبلـ حيس سمى الراوي خصـو علي عليو السبلـ ىم المسلمين، فإنا هلل وإنا إليو راجعوف.
 فما أنكر الرواية ىذه، وأبعدىا عن الصواب!.

 ذه الروايةالتهمة والغرض الباعث للراوي على ى



ىما كالتهمة فيما سبق من روايات الزىري وكالغرض الباعث لو في الروايات السابقة، كما ال 
 يخفى على الناقد البصير، وإلى اهلل المصير.

والزىري أولى بها من عروة؛ ألف عروة لو كاف يرويها لتبلميذه على كثرتهم لرووىا عن عروة، 
أوردىا في آخر حديث منع فاطمة عليها السبلـ ميراثها، ولما اختص الزىري بها، وألف الزىري 

 وىو المعتني بهذه الرواية وجالب الروايات فيها، كما قدمنا، فهو أولى بالكل.
مع أف ذلك أوفق لحاؿ الزىري لتقربو إلى بني أمية، وىذه الرواية وأمثالها مما يعجب ملوكهم 

؛ ألنو قد رواىا ولم تثبت عن عروة، فبل وأمراءىم ويرفع درجة الزىري عندىم، فهو أولى بها
 يترؾ المتحقق ألجل المحتمل.
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 الحديث السادس
( كبلىما من طريق الزىري: أف الِمسَور بن مخرمة 2( ومسلم)1أخرج البخاري في صحيحو)

قاؿ: إف علياً خطب بنت أبي جهل، فسمعت بذلك فاطمة، فأتت رسوؿ اهللً فقالت: يزعم 
 غضب لبناتك، وىذا علي ناكح بنت أبي جهل.قومك أنك ال ت

فقاـ رسوؿ اهللً فسمعتو حين تشهد يقوؿ: ))أما بعد فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحّدثني 
وصدقني، وأّف فاطمة بضعة مني وإني أكره أف يسوءىا، واهلل ال تجتمع بنت رسوؿ اهللً وبنت 

 عدو اهلل عند رجل واحد((، فترؾ علي الخطبة.
 ارة في ىذه الروايةالنك

نكارة جلية؛ ألف علياً عليو السبلـ ال يؤذي رسوؿ اهللً وال بنتو عليها السبلـ التي ىي بضعة 
منو، بل ال شك أف علياً عليو السبلـ كاف أشد الناس اتباعاً للرسوًؿ ولزوماً لو ومحبة لو ولما 

 يحب وكراىة لما يكره، كما يقتضيو إيمانو.
أف يكوف الرسوًؿ  -(3في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحو) كما-ومقتضى اإليماف 

 أحب إلى علي من نفسو وولده والناس أجمعين.
وكما يقتضيو قرابتو وصهره وإحساف الرسوؿ إليو من صغره، وتربيتو كما اعترؼ بذلك ابن حجر 

، ثم لم يفارقو ( حيث قاؿ: إف علياً كاف عنده كالولد؛ ألنو رباه من حاؿ صغره4في فتح الباري)
 بل وازداد اتصالو بتزويج فاطمة. انتهى.

وكما يقتضيو تعليمو الطويل وإرشاده المستمر؛ ألف من شأف التلميذ حب معلمو الذي تعظم 
إفادتو لو ونعمتو عليو ويطوؿ بذلك إحساف الشيخ إلى تلميذه، والقلوب مجبولة على حب من 



 أحسن إليها.
الكماؿ والُخلق العظيم، وىو يعلم أف رسوؿ اهللً محل ذلك وكما يقتضيو حب علي للفضيلة و 

ومعدنو، أال ترى أف من أحب العلم أحب العلماء، ومن أحب العدالة أحب أىلها، ومن أحب 
مكاـر األخبلؽ أحب أىلها، ومن أحب الحق أحب أىلو، ومن أحب البطولة والشجاعة أحب 

 أىلها.
__________ 

 .212ص 4( صحيح البخاري ج1)
 .4ص 16( صحيح مسلم ج2)
 .9ص 1( صحيح البخاري ج3)
 .357ص 8( فتح الباري في شرح صحيح البخاري ج4)
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ومقتضى ذلك أف يكوف رسوؿ اهللً أحب الناس إلى علي عليو السبلـ وكيف ال؟ وقد فداه 
 بنفسو ليلة الغار، وفي سائر المواقف مثل بدر وأحد والخندؽ وحنين.

بلـ في أعلى درجات الحكمة، ولذلك كاف وزير الرسوًؿ كما يدؿ عليو قوؿ وكاف علي عليو الس
رسوؿ اهلًل: ))أما ترضى أف تكوف مني بمنزلة ىاروف من موسى إال أنو ال نبي بعدي(( وقد قاؿ 

[ ومن الـز الوزارة  35تعالى في موسى عليو السبلـ: }َوَجَعْلَنا َمَعُو َأَخاُه َىارُوَف َوزِيًرا{]الفرقاف:
 ماؿ الحكمة والرأي والفطنة.ك

ومقتضى ذلك كلو مع علم علي عليو السبلـ بحب رسوؿ اهللً لبنتو فاطمة الزىراء البتوؿ، ومع 
علم علي عليو السبلـ أنو إف تزوج على فاطمة كاف شاقا بذلك عليها وعلى رسوؿ اهللً بمقتضى 

ىي تحتو ما دامت في (، فمقتضى ذلك كلو أف ال يتزوج عليها وال يخطب غيرىا و 1الطبع)
 الحياة.

 فرواية الزىري ىذه المصرحة بالخطبة منكرة، وال توجد بإسناد متصل إال من طريقو.
ثم على أقل تقدير ال يُقدـ علي عليو السبلـ على الخطبة قبل أف يشاور في ذلك رسوؿ اهلًل؛ 

تكن بنتو تحتو،  ألنو بمنزلة األب الشفيق؛ ألف مثل ىذا ينبغي فيو تقديم المشاورة ولو لم
 فكيف؟ وذلك مظنة أف يشق على رسوؿ اهللً وعلى بنتو سيدة نساء أىل الجنة؟

فعلى أي تقدير ينبغي تقديم المشاورة قبل الخطبة، إف شك في أف التَّزوُّج على فاطمة يكوف 
 شاقاً على رسوؿ اهللً وعلى بنتو عليها السبلـ.



 لياً عليو السبلـ فعل فعل العجوؿ الجهوؿ!فكيف تصح رواية الزىري، مع أف مقتضاىا أف ع
 بل ىذه نكارة بينة ببل إشكاؿ.

__________ 
( إنما ىو شاؽ بالنسبة إلى الطبع البشري ال بالنسبة إلى كونو حكم اهلل تعالى، أال ترى أف 1)

رسوؿ اهللً حزف على ابنو إبراىيم وبكى عليو ولم يكن ذلك معارضاً لرضاه بحكم اهلل وتسليمو 
 مره ولذلك قاًؿ: ))تدمع العين ويحزف القلب وال نقوؿ ما يسخط الرب((. تمت مؤلف.أل
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ومن النكارة في رواية الزىري نكارة التعريض بعلي عليو السبلـ في مدح العاص بن الربيع بلفظ: 
))أما بعد، فإني أنكحت العاص بن الربيع فحدثني وصدقني وإف فاطمة بضعة مني...(( إلى 

 ه.آخر 
فهذا تعريض بعلي عليو السبلـ أنو لم يصدؽ كما صدؽ العاص بن الربيع، وفي بعض الروايات: 

 (.2( ومسلم)1))فحدثني فصدقني ووعدني فوفى لي((. أخرجها البخاري)
وفي ىذا التعريض بعلي عليو السبلـ نكارة فاضحة للراوي؛ ألف علياً عليو السبلـ صالح 

ماف وبغضو عبلمة النفاؽ، ال يكذب وال يخلف الوعد في حديثو المؤمنين الذي حبو عبلمة اإلي
 ووعده، ولو لغير رسوؿ اهللً فكيف يكوف ذلك في حديثو مع رسوؿ اهلًل؟ وىو علم اإليماف؟!

ثم إف ىذا التعريض والمقارنة بينو وبين رجل من بني عبد شمس يعجب ملوؾ بني أمية 
 على علي عليو السبلـ في الصدؽ والوفاء. وأمراءىا؛ ألنو تفضيل رجل منهم بزعم الراوي

وفي ىذا نكارة أخرى في حديث الزىري خاصة بزيادة مدح العاص بن الربيع في روايتو لخطبة 
 بنت أبي جهل.

__________ 
 .47ص 4( صحيح البخري ج1)
 .4ص 16( صحيح مسلم ج2)
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 لخطبة بنت أبي جهلفصل في روايات قد يعترض بها على دعوى تفرد الزىري بروايتو 
( من غير طريق الزىري، بل عن ابن أبي 2( ومسلم)1فمما قد يعترض بو ما رواه البخاري)



مليكة عن المسور عن رسوؿ اهلًل: )أف بني ىشاـ بن المغيرة استأذنوني أف ينكحوا بنتهم علي 
 بن أبي طالب فبل آذف لهم...(إلى آخره.

 ؿ على أف علياً قد كاف خطبها.فقد يقاؿ: ىذه متابعة للزىري؛ ألنها تد
والجواب: ليس في رواية ابن أبي مليكة ذكر للخطبة، وال داللة عليها، إذ من الممكن أف 

يكوف بلغهم عن علي عليو السبلـ أنو ذكرىا، وعرفوا أنو إنما لم يخطبها لمكاف فاطمة عليها 
ليفسحوا لعلي عليو السبلـ  السبلـ ورغبوا في أف يزوجوه، فبعثهم ذلك على استئذاف رسوؿ اهللً 

ولم  -مثبلً -المجاؿ ليخطبها إذا كاف قد بلغهم عنو أنو قاؿ: لوال مكاف فاطمة لخطبتها 
يخطبها لمكاف فاطمة عليها السبلـ فبل داللة على الخطبة في رواية ابن أبي مليكة ال مطابقًة 

 وال تضمناً وال التزاماً.
 ق الزىري.ىذا في رواية ابن أبي مليكة من غير طري

__________ 
 .159ص 6( صحيح البخاري ج1)
 .2ص 16( صحيح مسلم ج2)
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( عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير: أف علياً 1يؤكد ىذا الوجو ما رواه الحاكم في المستدرؾ)
ذكر ابنة أبي جهل فبلغ ذلك رسوؿ اهللً فقاؿ: ))إنما فاطمة بضعة مني(( الحديث، قاؿ 

 ديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.الحاكم: ىذا ح
قلت: فقاؿ في ىذه الرواية )ذََكَر( ولم يقل: )َخَطَب( والذكر ال يتعين أنو ِخطبة؛ ألف الخطبة 
طلب الزواج، والذكر يحصل بدوف طلب الزواج، وقد يكوف علي عليو السبلـ ذكر بنت أبي 

ح وحسن اإلسبلـ نظراً إلى الفرؽ جهل بما ذكرت سابقاً أنو يمكن، وقد يكوف ذكرىا بالصبل
بينها وبين أبيها، أو غير ذلك من أسباب الذكر، ال لغرض الزواج، فبل داللة على الخطبة، وال 

 متابعة للزىري في روايتو للخطبة في ذلك كلو.
ىذا، وابن أبي مليكة مّتهم في ىذا الباب، فبل تؤكد روايتو نفس الذكر؛ ألنو يحتمل أنو سمع 

 أو الزىري سمع منو الذكر فجعلو خطبة. من الزىري
ومن تتبع روايات ابن أبي مليكة في الفضائل عند البخاري ومسلم عرؼ ميلو عن علي عليو 

 السبلـ وأنو يشبو الزىري، فليبحث من شك في ذلك.



__________ 
 .159ص 3( مستدرؾ الحاكم ومختصر الذىبي ج1)

(1/37) 

 

لزىري برواية الخطبة: ما أخرجو الطبراني في معجمو ومما قد يعترض بو على دعوى تفرد ا
( بسنده عن عبيد اهلل بن تماـ عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أف علي 1الصغير)

 بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل فقاؿ النبًي: ))إف كنت تزوجها فرد علينا ابنتنا((. انتهى.
لخطبة في الجملة، وإف لم يكن فيها من الزيادة فقد يقاؿ: ىذه متابعة في رواية الزىري إثبات ا

 ما في رواية الزىري.
والجواب: أف الرواية ال تكوف متابعة للزىري إال لو صحت عن عكرمة، فحينئذ يخرج الزىري 
من عهدة التفرد برواية الخطبة في الجملة، وإف اختلف سند الزىري وسند عكرمة، حيث رواية 

 عنو عن ابن عباس. -لو صحت-مة الزىري عن مسّور، ورواية عكر 
مع أنو يمكن رّد الروايتين معاً، لتهمة عكرمة بنصرة بدعتو، فقد اشتهر أنو من الخوارج، 

والخوارج أعداء علي عليو السبلـ فبل تشهد إحدى الروايتين لؤلخرى، وخصوصاً مع احتماؿ 
، لقوة رغبتو في الحط من أف أحدىما سمعها من اآلخر، فوّلد لها سنداً غير سند اآلخر ليقويها

 رتبة علي عليو السبلـ، أو في سبو بنسبة إغضاب فاطمة عليها السبلـ إليو.
فهذا على فرض صحة الرواية عن عكرمة، أي صحة أنو قد روى أف علياً عليو السبلـ خطب 

بنت أبي جهل، لكن لم تصح الرواية عن عكرمة؛ ألف في سندىا عبيد اهلل بن تماـ، وىو بصري 
هم أيضاً بالنصرة للنواصب، كما أفاده الذىبي في الميزاف بشأف أىل البصرة جملة، وذلك متّ 

 (.2في ترجمة جعفر الصادؽ عليو السبلـ وترجمة جعفر الضبعي)
__________ 

 .16ص 2( المعجم الصغير الطبراني ج1)
 .409: 1( ميزاف االعتداؿ 2)
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، وىم غير  متهمين فيو؛ ألنهم ال يتحاملوف على أىل البصرة كما ومع ذلك فقد تكلم فيو القـو
يتحاملوف على أىل الكوفة، ففي كتاب الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم في ترجمة 



أي -عبيد اهلل بن أبي تماـ أفاد أنو بصري ثم قاؿ فيو: أنبأنا عبد الرحمن قاؿ سألت أبي عنو 
يف الحديث روى أحاديث منكرة، أنبأنا عبد فقاؿ: ليس بالقوي ضع -عبيد اهلل بن تماـ

الرحمن قاؿ: سئل أبو زرعة عن عبيد اهلل بن تماـ؟ فقاؿ: ضعيف الحديث، وأمر بأف يضرب 
 على حديثو. انتهى.

وفي كتاب المجروحين البن حباف أنو من أىل واسط وأنو روى عنو البصريوف وأنو ينفرد عن 
ث صناعتو أنها معمولة أو مقلوبة، ثم قاؿ: ال الثقات بما يشهد من سمعها ممن كاف الحدي

يحّل االحتجاج بخبره وفي حاشيتو: عبيد اهلل بن تماـ قاؿ البخاري: عنده عجائب، أراه كاف 
بواسط، ثم قاؿ في الحاشية: ضّعفو الدارقطني وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرىم، ثم رمز لمصدر 

 (. انتهى.2ر)(، التاريخ الكبي1ىذه الحكايات التي في الحاشية)
فظهر أف ىذا الرجل ال تصح روايتو عن عكرمة، فهو مّتهم بأنو سمع رواية عن الزىري في 

 إثبات الخطبة، فرغب في أف ينتحلها ويولدىا سنداً.
 قاؿ الطبراني: لم يروه عن خالد إال ابن تماـ تفرد بو األرزي. انتهى.

دمناه، وال تصح روايتو متابعة للزىري؛ قلت: فهو مّتهم لتفرده بهذه الرواية المنكرة، لما ق
 لتأخره عن زماف الزىري.

ىذا، وقد رويت الخطبة من جهات غير ما ذكرت، إال أنها روايات مرسلة أو منقطعة اإلسناد، 
فبل تصح متابعة للزىري الحتماؿ أف أصلها من عنده؛ ألنها لم ترو بسند متصل من طريق ليس 

أف أصلها من عند الزىري، واألصل أنو لم يروىا غيره، فبل  فيو الزىري، فلذلك قلنا باحتماؿ
يصح إثبات المتابعة بمجّرد احتماؿ أف غيره قد رواىا، بل الظاىر أنو األصل فيها كلها لشهرتها 

 عنو وتعدد طرقها إليها.
__________ 

 .4ص 3( المجروحين البن حباف ج1)
 .275ص 5( التاريخ الكبير ج2)
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 ىريالباعث للز 
الزىري مّتهم في ىذه الرواية وأمثالها بقصد تصغير علي عليو السبلـ وفي ىذه الرواية 

 بخصوصها بقصد أف علياً قد أغضب فاطمة عليها السبلـ أحد غرضين، أو ألجلهما معاً:
الغرض األوؿ: أف يقابل بذلك ما يروونو من أف فاطمة وجدت على أبي بكر فلم تكلمو حتى 



قد أغضبها كما أف أبا بكر قد أغضبها، فيكوف ذلك دامغاً لحجة الشيعة  ماتت، ليكوف علي
على البكرية، وتشنيعهم على أبي بكر بأنو قد أغضب فاطمة وأف رسوؿ اهللً قاؿ: ))من أغضبها 

 أغضبني(( ألف ذلك كلو في البخاري ومسلم.
ك للميل إلى بني الغرض الثاني: أف يتوصل بذلك أعداء علي عليو السبلـ إلى سّبو، وكل ذل

 امية وقصد التقرب إليهم، وكذلك للتحبب إلى العثمانية كاّفة، والبكرية لحب الشرؼ والماؿ.
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 الحديث السادس
( من طريق الزىري عن علي عليو 2( ومسلم في صحيحو)1أخرج البخاري في صحيحو)

تصلياف((؟ فقلت: يا رسوؿ السبلـ أف رسوؿ اهللً طرقو وفاطمة بنت النبًي ليلة، فقاؿ: ))أال 
 اهلل، أنفسنا بيد اهلل، فإذا شاء أف يبعثنا بعثنا.

، يضرب فخذه، ويقوؿ-فانصرؼ حين قلنا ولم يرجع إلّي شيئاً، ثم سمعتو  : -وىو موؿٍّ
 [.54))}وََكاَف اإِلنَساُف َأْكثَػَر َشْيٍء َجَداًل{((]الكهف:

 النكارة في ىذه الرواية
جّدًا؛ ألف علياً عليو السبلـ كاف حكيماً، فلم يكن ليجادؿ رسوؿ اهللً بهذا  في إثباتها أمرًا بعيداً 

األسلوب المذكور في الرواية؛ ألنو يعلم أف رسوؿ اهللً يعلم أف أنفسهم بيد اهلل فإذا شاء أف 
يبعثهم بعثهم، فبل معنى إلخبار الرسوًؿ بذلك، وقد كاف يكفي االعتذار بالنـو بأف يقوؿ: يا 

لم ننتبو، وفي ذلك كفاية وأدب؛ ألنو قد رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ فيكفي  رسوؿ اهلل
.  االعتذار بالنـو

__________ 
 . وفي مواضع أخرى فانظر الفائدة الثالثة في الخاتمة.4ص 2( صحيح البخاري ج1)
 .4ص 6( صحيح مسلم ج2)
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النائم حتى يستيقظ، بل وليس من األدب، وكما أنو ال يحتاج إلى االحتجاج بأنو رفع القلم عن 
فكذلك ال يحتاج إلى االحتجاج بأف أنفسهم بيد اهلل، وذلك ظاىر ال يخفى على مثل علي 

عليو السبلـ فهمو وعلمو، بل ال يخفى على أىل الفطنة ممن ىو دوف علي عليو السبلـ فلو 



السبلـ من أىل األدب وقعت ىذه القصة لفرد من أفراد الصحابة الذين ىم دوف علي عليو 
، فكيف بعلي عليو السبلـ في حيائو وتوقيره  والحياء الستحيى أف يزيد على االعتذار بالنـو

لرسوؿ اهلًل؟ كيف يتصور أف يخاطبو خطاب الجاىل أو الغافل عن اهلل فيقوؿ لو: يا رسوؿ اهلل، 
 أنفسنا بيد اهلل! كأنو ال يعلم أف أنفسهم بيد اهلل.

دالً يستوجب ضرب الفخذ وتبلوة }وََكاَف اإِلنَساُف َأْكثَػَر َشْيٍء ثم إف جعل ذلك ج
 [ بعيد أيضاً.54َجَداًل{]الكهف:

( عن أبي قتادة قاؿ: سرنا مع النبًي ليلًة، 1وقد روى البخاري مثلو عن رسوؿ اهللً فإنو أخرج)
: لو عّرست بنا يا رسوؿ اهلل، قاؿ: أخاؼ أف تناموا عن الصبلة ! قاؿ ببلؿ: أنا فقاؿ بعض القـو

أوقظكم، فاضطجعوا، وأسند ببلؿ ظهره إلى راحلتو فغلبتو عيناه فناـ، فاستيقظ النبًي وقد طلع 
حاجب الشمس، فقاؿ: يا ببلؿ أين ما قلت؟ قاؿ: ما ألقيْت علّي نومة مثلها قط قاؿ: ))إف 

 اهلل قبض أرواحكم حين شاء وردىا عليكم حين شاء(( الحديث.
 (.2قوالً مثل قولو، حاشاًه) فكيف يعيب النبيً 

 الغرض الذي يتهم بو الزىري
 ىو أنو يريد تصغير علي عليو السبلـ كما ذكرنا فيما قبل ىذا الحديث.

__________ 
 .147ص 1( صحيح البخاري ج1)
 ( انظر الفائدة الرابعة في الخاتمة.2)
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 الحديث السابع
عن عبد اهلل بن عباس أف علي بن أبي طالب ( من طريق الزىري 1أخرج البخاري في صحيحو)

رضي اهلل عنو خرج من عند رسوؿ اهللً في وجعو الذي توفي فيو، فقاؿ الناس: )يا أبا الحسن،  
كيف أصبح رسوؿ اهلًل؟ فقاؿ: أصبح بحمد اهلل بارئاً(، فأخذ بيده عباس بن عبدالمطلب فقاؿ 

اهللً سوؼ يتوفى من وجعو ىذا، إني لو: )أنت واهلل بعد ثبلث عبدالعصا وإني ألرى رسوؿ 
ألعرؼ وجوه بني عبد المطلب عند الموت، اذىب بنا إلى رسوؿ اهللً فلنسألو فيمن ىذا األمر، 

 إف كاف فينا علمنا ذلك وإف كاف في غيرنا علمناه فأوصى بنا(.
اهلل ال أسألها فقاؿ علي: )إنا واهلل لئن سألناىا رسوؿ اهللً فمنعناىا ال يعطينا الناس بعده وإني و 

 رسوؿ اهلًل(. انتهى.



 النكارة فيو
 نكارة تتجلى من وجوه:

األوؿ: أف والية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قد بينها رسوؿ اهللً على رؤوس األشهاد يـو 
غدير خم، وعّلم ذلك للعباس وغيره، فبل يتصور من العباس أف يقوؿ مقالة الجاىل في من ىذا 

ن علي عليو السبلـ الذىاب لسؤاؿ رسوؿ اهللً وبأف يردد االحتماؿ: إف كاف األمر؟ بأف يطلب م
 فينا وإف كاف في غيرنا، وقد وضح األمر يـو الغدير، ولم يبق للترديد مجاؿ.

__________ 
 .140ص 5( صحيح البخاري ج1)
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س لعلي عليو السبلـ الثاني: أف العباس كاف في ذكائو وفطنتو ال يخفى عليو كراىية كثير من النا
لصبلبتو في الحق وكثرة من قتل من قراباتهم وأصحابهم، فلو كاف العباس كّلمو في ىذه القضية 
لكاف الرأي أف يقوؿ لعلي عليو السبلـ: اذىب بنا إلى رسوؿ اهللً فلنسألو عن ىذا األمر: أليس 

ال يقدروا على منازعتنا فيو،  فينا؟ فإذا قاؿ: )بلى( طلبنا منو التصريح للناس وزيادة البياف حتى
أعني بني -فهذه العبارة تكوف أحسن من أف يقوؿ: إف كاف فينا علمنا ذلك؛ ألف علمهم 

: -في رواية الزىري، وبزعم الزىري-ال يكفي لحصوؿ المقصود الذي دّؿ عليو بقولو  -ىاشم
وضوحاً ال يحتمل أنت واهلل بعد ثبلث عبدالعصا؛ ألنو ال يدفع ذلك إال وضوح األمر للعامة 

 التأويل، فأما علم بني ىاشم بو فبل يدفع معارضة من يعارض ويستميل العامة فيغلب بني ىاشم.
فالكبلـ في الرواية غير متناسب، وتلك نكارة ال تليق بالعباس وجودة رأيو وحسن تدبيره، 

 فالزىري أولى بها.
ي عليو السبلـ عبدالعصا؛ ألنو الثالث: أف تولي غيرىم ال يستلـز على اإلطبلؽ أف يكوف عل

يمكن أف يلي األمر غيره ويكوف لعلي عليو السبلـ حرية مواطن مسلم، فالعبارة ركيكة يبعد أف 
يعبر بها العباس، وكاف القياس لو صح الكبلـ عن العباس أف تكوف العبارة: أنت بعد ثبلث 

 رعية، أو نحوىا.
لسبلـ مقر للعباس بعدـ النص عليو من قبل، ومقرر الرابع: أف ىذه الرواية توىم أف علياً عليو ا

لو على ذلك الترديد: إف كانت فينا وإف كانت في غيرنا، كأف علياً عليو السبلـ لم يحضر يـو 
الغدير، ويسمع ويرى توليتو فيو، ولم يسمع حديث المنزلة وال غيرىما، بل كأنو ال يعلم دليبًل 

 على إمامتو!



 والعثمانية وسائر النواصب لتصويب من تقدمو وتخطئة من قّدمو. وىذا ىو ما يرومو البكرية
الخامس: أف العباس لم يقل: اذىب بنا إلى رسوؿ اهللً فلنسألو أف يولّيك بعده الخبلفة، لم يقل 

 : اذىب بنا فلنسألو في من ىذا األمر... إلى آخره.-بزعم الزىري-ىذا في الرواية، إنما قاؿ 

(1/43) 

 

لعباس طلب منو الذىاب معو لطلب أف يوليو رسوؿ اهللً فجواب علي عنو غير وإذا لم يكن ا
مطابق، والجواب المطابق أف يقوؿ: لئن سألنا رسوؿ اهللً عن ىذا األمر فأخبرنا أنو ليس فينا ال 

 يعطينا الناس.
 فالجواب بما ال يطابق نكارة في الرواية لمخالفتو الحكمة، والزىري أولى بذلك.

علياً عليو السبلـ أجل من أف يقوؿ ما ذكره الزىري: )لئن سألناىا فمنعناىا ال  السادس: أف
يُعطينا الناس بعده(، فإف معنى ىذا أنو رّجح السكوت طمعاً في أف يعطيو الناس؛ ألنو يخشى 

أف يمنعو رسوؿ اهللً فيمنعو الناس، مع أف الرواية ىذه تذكر أف العباس أراد سؤاؿ رسوؿ اهلل في 
األمر؟ فيكوف معنى الجواب: أف األولى البقاء على الجهالة في من ىذا األمر؟ لرجاء  من ىذا

أف يعطيو الناس ما لم يعطو اهلل في شريعتو، وال دؿ عليو كتاب وال سنة، بل ما يحتمل أنو حق 
في الواقع لكوف علي أحق من غيره ويحتمل أنو باطل في الواقع وأف غيره أحق باألمر، فأعطاه 

غلطاً في االختيار، فهو يفضل أف يعطيو الناس ولو غلطاً على معرفة الحق في ىذه  الناس
 القضية!

 وىذا ال يليق بمن ىو مع الحق والحق معو.
السابع: أف ىذا الجواب لو قالو علي عليو السبلـ لكاف يفهم أف علياً يستبعد أف يعطيو رسوؿ 

رسوؿ اهللً فلذلك رّجح انتظار أف يعطيو  اهللً ويستقرب أف يعطيو الناس إذا لم يكن قد منعو
 الناس على سؤاؿ الرسوًؿ.

وىذا بعيد جدًا؛ ألف رسوؿ اهللً أقرب إلى علي من الناس، وأخص بو، وأعلم بكماؿ علي، 
وكماؿ صبلحيتو لهذا، وكماؿ قوتو وقدرتو للقياـ بو، لما لو من البسطة في العلم والجسم، 

لورع والصبر والثبات ورباطة الجأش والسماحة والسخاء، وغير واإلصابة في الحكم، والعدالة وا
 ذلك من صفات الكماؿ.

وعلي عليو السبلـ يعرؼ منزلتو عند رسوؿ اهللً ومعرفتو بو، لمبلزمتو لو من قبل البعثة إلى ىذا 
الحين المذكور في الرواية، وما خصو بو في حديث الغدير والمنزلة والكساء والمباىلة وتبليغ 

 ة وراية يـو فتح خيبر، وغير ذلك.براء
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الثامن: أف رسوؿ اهللً ال يمنع علياً عليو السبلـ منعاً باتّاً إال إذا كاف ال يصلح لها أو ال تصلح 
 لو، وحينئٍذ فعلي عليو السبلـ ال يريدىا؛ ألنو ال يريدىا بغير حق، لزىده في الدنيا وورعو.

سوًؿ على فرض أنو لم يسبق منو بياف يـو الغدير وال غيره، وأكثر ما يقدر وقوعو جوأبا من الر 
أكثر ما يقدر وقوعو منو حينئذ إذا سألو علي عليو السبلـ أف يجيبو ويقنعو بإحالة األمر إلى 

 الشورى، وذلك ال يكوف منعاً، وال صارفاً للناس عن إعطائو بالشورى.
وال يحيلو إلى الشورى بين األمة؟ بل فكيف يخاؼ علي عليو السبلـ أف رسوؿ اهللً ال يعطيو؟ 

يظن أنو سيمنعو إف سألو منعاً باتاً، مع كماؿ صبلحيتو لها ببل ريب، ثم يكف عن السؤاؿ حذرًا 
 من المنع لكونو الراجح في نفسو أنو سيكوف لو سأؿ؟

 فهذه نكارة شنيعة في رواية الزىري ىذه.
 الباعث على وضع الرواية

ف ىذه الرواية تعجب النواصب وشيعتهم بما تدؿ عليو من نفي باعث حب الشرؼ والماؿ، فإ
النص على علي عليو السبلـ ومن ضعف أىليتو للخبلفة، بزعم ىذه الرواية، حيث أشعرت 

 باستبعاده أف يوليو رسوؿ اهلًل.
 فالزىري مّتهم بها كما ىو متهم بأمثالها مما مر.
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 الحديث الثامن
( من طريق الزىري ما لفظو: أف الرىط الذين واّلىم عمر 1أخرج البخاري في صحيحو)

اجتمعوا فتشاوروا قاؿ لهم عبد الرحمن: )لست بالذي أنافسكم على ىذا األمر، ولكّنكم إف 
شئتم اخترت لكم منكم، فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن فلما ولوا عبدالرحمن أمرىم، فماؿ 

وا تشّهد عبدالرحمن، ثم قاؿ: أما بعد، يا : فلما اجتمع-إلى قولو-الناس على عبد الرحمن 
علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرىم يعدلوف بعثماف فبل تجعلّن على نفسك 

 سبيبًل...(إلى آخره.
 النكارة في ىذا

 نكارة من وجهين:
الجهة األولى: أف علياً عليو السبلـ لم يكن ليولي أمره عبدالرحمن؛ ألف علياً عليو السبلـ قد 



أف الحق لو بالنص فلم يكن ليحيل األمر إلى رأي عبدالرحمن بعد أف نص عليو رسوؿ اهلًل علم 
يـو الغدير؛ ألنو ال خيار لؤلمة وال رأي بعد حكم اهلل تعالى واختياره لقولو تعالى: }َوَما َكاَف 

ُم اْلِخيَػَرُة ِمْن ِلُمْؤِمٍن َوالَ ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اهلل َوَرُسولُُو َأْمًرا َأْف َيُكوَف َلهُ 
 [اآلية.36َأْمِرِىْم{]األحزاب:
__________ 

 .123ص 8( صحيح البخاري ج1)
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الجهة الثانية: كيف يولي أمره عبدالرحمن والمفروض أف يكوف تعيين أحد الستة بالشورى، 
لحجج، ومقتضى الشورى أف يدلي كل برأيو وحّجتو، وتكوف مع االجتماع المقابلة بين اآلراء وا

حتى يتبين أيها أرجح وأولى وأصوب؟؟؟ فيكوف العمل بو، فإذا لم يفعلوا ىذا بل عدلوا عنو إلى 
تولية عبد الرحمن أمرىم كانوا قد تركوا الشورى وجعلوا أمرىم إلى رأي واحد ال يعلموف أيصيب 

عليها؟! أـ يخطئ؟ وال يعلموف أف رأيو يقـو مقاـ الرأي الذي تتمخض عنو الشورى؟ لو ثبتوا 
ولم يدؿ على توليتو دليل، وال ثبت أنو أرجحهم رأياً وأنصحهم لؤلمة وأقربهم من الصواب في 

 اختياره؟
فكانوا في ىذا الخطأ لم يكتفوا بإىماؿ النصوص في علي، وإىماؿ النصوص في أىل البيت، 

 حتى أىملوا آية الشورى.
أو بالشورى فيما لم يكن فيو حكم من اهلل مع أنو ال بد أف يكوف األمر ثابتاً بحكم اهلل تعالى، 

تعالى، فعلى فرض أنو ال حكم هلل تعالى في تعيين الخليفة يكوف األمر شورى بين المؤمنين، 
نػَُهْم{]الشورى: [ فإذا ترؾ ىذا الحكم كاف ذلك مخالفة 38لقولو تعالى: }َوَأْمُرُىْم ُشوَرى بَػيػْ
يتصور أف يكوف وّلى عبدالرحمن، بل رواية  لكتاب اهلل، ال تصدر عن علي عليو السبلـ فبل

 ذلك رواية منكرة، والزىري أولى بها.
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: فبل -إلى قولو-مع أف آخر الرواية يكذب أولها؛ ألف قوؿ عبدالرحمن فيها: أما بعد يا علي 
تجعلن على نفسك سبيبًل، يشعر بحرص علي على الوالية إلى حد أنو يحتاج في دفعو عنو إلى 

 يد، وتوجيو الخطاب إليو وحده بذلك، لمزيد العناية بدفعو دوف غيره.التهد



ومن كاف في الحرص عليها إلى ىذا الحد ال يولي عبدالرحمن ليختار أحدىم بدوف قيد، وال 
شرط أف يحكم بكتاب اهلل، وأف ال يختار إال أحقهم بهذا األمر في حكم اهلل، بل ال يتصور 

ت لو أـ كانت لغيره؟ وال يبالي باألمة توالىا من ُيصلح أـ من ذلك إال ممن ال يبالي بها كان
 يفسد؟ فيولي عبدالرحمن ليقوؿ فيها باختياره كأنها سلعة يوكلو بيعها أو امرأة يوكلو بتزويجها.

( فكيف يولي من ال يقاس بو وال يوثق بو أنو 1مع أف علياً ىو أقضى األمة وأحقها بأمر األمة)
ليو الحكم بكتاب اهلل وسنتو رسولًو ويشرط عليو أف ال يولي إال من ىو يوليو، دوف أف يشرط ع

أحق بها في حكم اهلل ال في أىواء الناس، حتى إذ واّله قاؿ: إني لم أر الناس يعدلوف بعثماف، 
ولم يقل: إني لم أر رسوؿ اهلل يعدؿ بعثماف أحدًا، فاعتبر أىواء الناس ال حكم اهلل ورسولو وال  

ة بالنظر إلى الشريعة ومقاصدىا في الخبلفة، بحيث يعتبر العلم والمهارة كماؿ الصبلحي
بالقضاء والشجاعة والسخاء والورع، وعلى الجملة أف يكوف أعلم الناس بحكم اهلل في ىذا 
 األمر وأقواىم على القياـ بواجبو الذي شرع لو ىذا األمر، وبالواجب على من قاـ بو شرعاً.

__________ 
 ( في الخاتمة.17فائدة)( راجع ال1)
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فعلي عليو السبلـ يكوف في توليتو عبدالرحمن بهذه الصفة التي يرويها الزىري قد جازؼ في 
 أمر عظيم، وذلك ال يليق بحكمة علي وثباتو على الحق.

 فهذه نكارة من جهة ثالثة فجهات النكارة في ىذه الرواية ثبلث.
 الباعث على وضع ىذه الرواية

اعث على ما قبلها من الروايات المتضمنة لتصغير شأف علي عليو السبلـ وتضعيف رأيو ىو الب
 وإيهاـ حرصو على الوالية في حين أف غيره أحق بها.

فالزىري مّتهم بها لما في روايتها وأمثالها من رفع درجتو عند النواصب وشيعتهم، وخصوصاً 
بعثماف، أي ال علياً وال غيره من أىل  ىذه الرواية التي تذكر أف الناس لم يكونوا يعدلوف

 الشورى!
فهي رواية مرغوبة جداً عند األمويين؛ ألف عثماف منهم، وعند جميع العثمانية الذين يفضلوف 

عثماف، وألنهم يكرىوف علياً ويحبوف تنقيصو، فهي مما يدعو إليو حب الشرؼ عند ملوؾ 
فيها من نصرة سلفهم وتوىين مذىب  األموية والعثمانية؛ ألنها تنصرىم وتقوي أمرىم بما

 الشيعة.
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 الحديث التاسع
( من طريق الزىري عن حميد بن عبدالرحمن عن أبي ىريرة قاؿ: بعثني أبو 1أخرج البخاري)

 بكر في مؤذنين يـو النحر نؤذف بمنى أف ال يحّج بعد العاـ مشرؾ وال يطوؼ بالبيت عرياف.
: ثم أردؼ رسوؿ اهللً علياً فأمره أف -روى عنو الزىري أي الذي-قاؿ حميد بن عبدالرحمن 

 يؤذف ببراءة.
 قاؿ أبو ىريرة: فأّذف معنا علي في أىل منى ال يحج بعد العاـ مشرؾ وال يطوؼ بالبيت عرياف.

 النكارة في ىذه الرواية
اهللً أف نكارة ظاىرة لمخالفتها الروايات المتظاىرة التي تفيد أف علياً عليو السبلـ أمره رسوؿ 

 يلحق أبا بكر فيأخذ منو براءة ويبّلغها ىو، فبلغها علي عليو السبلـ.
( وإليك لفظ مسند أحمد: حدثنا عبد 2فقد أخرج أحمد بن حنبل في مسنده ىذا الحديث)

اهلل قاؿ حدثني أبي قاؿ حدثنا وكيع قاؿ قاؿ إسرائيل قاؿ أبو إسحاؽ عن زيد يُثّيع عن أبي 
و ببراءة ألىل مكة ال يحج بعد العاـ مشرؾ، وال يطوؼ بالبيت عرياف، وال بكر: ))أف النبًي بعث

يدخل الجنة إال نفس مسلمة، من كاف بينو وبين رسوؿ اهللً مدة فأجلو إلى مدتو، واهلل بريٌء من 
 المشركين ورسولو((.

 أنت. قاؿ: فسار بها ثبلثاً، ثم قاؿ لعلي رضي اهلل عنو: الحقو، فرّد عليَّ أبا بكر وبلغها
__________ 

 .97ص 1( صحيح البخاري ج1)
 .3ص 1( مسند أحمد ج2)
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قاؿ: ففعل، فلما قدـ على النبًي أبو بكر بكى قاؿ: يا رسوؿ اهلل حدث فّي شيء؟ قاؿ: ))ما 
 حدث فيك إال خير، ولكن أمرت أف ال يبلغو إال أنا أو رجل مني((.

و السبلـ قاؿ: )لما نزلت عشر آيات من براءة ( عن علي علي1وأخرج أحمد في مسنده أيضاً)
على النبًي دعا النبًي أبا بكر )رض( فبعثو ليقرأىا على أىل مكة، ثم دعاني النبًي فقاؿ لي: 

))أدرؾ أبا بكر )رض( فحيثما لحقتو فخذ الكتاب منو فاذىب بو إلى أىل مكة...((إلى آخر 
 أبي بكر. الحديث: لن يؤدي عنك إال أنت أو رجل منك، كرواية



( عن ابن عباس من حديث طويل قاؿ: ثم بعث فبلناً بسورة 2وأخرج أحمد في مسنده أيضاً)
 التوبة، فبعث علياً خلفو فأخذىا منو، قاؿ: ال يذىب بها إال رجل مني وأنا منو.

( عن ابن عباس: أف رسوؿ اهللً بعث أبا بكر رضي اهلل عنو 3وأخرجو الحاكم في المستدرؾ)
: وأمر عليا أف ينادي بهذه الكلمات، -إلى قولو-ادي بهذه الكلمات، فأتبعو علياً وأمره أف ين

فقاـ علي أياـ التشريق، فنادى: إف اهلل اهلل بريء من المشركين ورسولو فسيحوا في األرض 
 أربعة أشهر، ال يحجن بعد العاـ مشرؾ...إلى آخر الكلمات.

 بو ىريرة فنادى.وفي آخره: فكاف علي ينادي بها فإذا ُبح قاـ أ
 قاؿ الحاكم: صحيح اإلسناد ولم يخرجاه.

 وأقّره الذىبي فذكر في تلخيصو تصحيحو، ولم يتعقبو.
قاؿ الحاكم: وقد صحت الرواية عن علي بشرح ىذا النداء فأسند عن زيد بن يثيع قاؿ: سألنا 

ة إال نفس علياً رضي اهلل عنو بأي شيء بعثت في الحجة؟ قاؿ: بعثت بأربع: ال يدخل الجن
 : ومن لم يكن لو عهد فأجلو أربعة أشهر.-إلى قولو-مؤمنة 

 قاؿ الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
 وأقّره الذىبي فذكر تصحيحو على شرط الشيخين ولم يتعقبو.

 (.4وىذه الرواية والتي قبلها اللتاف أخرجهما الحاكم أخرجهما الترمذي في جامعو)
__________ 

 .151ص 1ند أحمد ج( مس1)
 .331ص 1( مسند أحمد ج2)
 .52ص 3( مستدرؾ الحاكم ج3)
 .276ف و ص275ص 5( الجامع الصحيح للترمذي ج4)
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 واألولى منهما بسند آخر عن ابن عباس.
( بسنده عن أنس بن مالك أف رسوؿ اهللً بعث ببراءة مع أبي بكر 1وأخرج أحمد في المسند)

 عاه فبعث بها علياً فقاؿ: ال يبلغها إال رجل من أىلي.إلى أىل مكة قاؿ: ثم د
 (.2وأخرجو الترمذي في جامعو)

قلت: اتفقت الروايات األولى على لفظ: ))إال رجل مني(( مع اختبلؼ طرقها عن علي عليو 
 السبلـ وابن عباس وأبي بكر فهي أقوى من لفظ رواية أنس: رجل من أىلي.



حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن مغيرة  ( حدثنا عبداهلل3وفي مسند أحمد)
عن الشعبي عن محرر بن أبي ىريرة أبيو عن أبي ىريرة قاؿ: كنت مع علي بن أبي طالب حين 

 بعثو رسوؿ اهللً إلى أىل مكة ببراءة...الحديث.
( وقد خّرج الحديث 5( وأخرج الحاكم نحوه في المستدرؾ)4وأخرجو النسائي في سننو)

طي في الدر المنثور عمن ذكرنا من الصحابة من كتب غير ىذه التي ذكرنا، وزاد: أنو السيو 
أخرجو ابن مردويو عن سعد بن أبي وقاص، وابن حباف وابن مردويو عن أبي سعيد الخدري، 

 وابن مردويو عن أبي رافع.
ك ىو فهذه الجملة تدؿ على أف الذي بلغ براءة ىو علي عليو السبلـ وأف الذي أرسلو لذل

 رسوؿ اهللً وأف أبا بكر ُعزؿ عن ذلك.
ومن جملتها رواية أبي ىريرة عند احمد بن حنبل والحاكم كما ذكرنا من غير طريق الزىري، 

 فهي تخالف رواية الزىري، ولهذه الجملة أنكرنا رواية الزىري.
__________ 

 .283ص 3( مسند احمد ج1)
 .275ص 5( الجامع الصحيح للترمذي ج2)
 .299ص 2مسند ج( ال3)
 .234ص 5( سنن النسائي ج4)
 .331ص 2( مستدرؾ الحاكم ج5)
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 الغرض الذي يتهم بو الزىري
يتهم الزىري وأضرابو بسرقة فضائل علي عليو السبلـ في مواضع عديدة ونسبتها ألبي بكر أو 

صب والبكرية نحوه، حرصاً على تفضيل أبي بكر، وحسداً لعلي عليو السبلـ وتحبباً إلى النوا
 والعثمانية، وتقرباً إلى ملوؾ بني أمية.

( بسنده عن أبي ىريرة عن النبًي قاؿ: ))يهلك أمتي ىذا الحي 1وقد أخرج أحمد في المسند)
 من قريش، قالوا: فما تأمرنا يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: لو أف الناس اعتزلوىم((. انتهى.

الذي مات فيو: اضرب على ىذا الحديث قاؿ عبد اهلل بن أحمد بن حنبل: قاؿ أبي في مرضو 
 فإنو خبلؼ األحاديث عن النبًي يعني قولو: ))اسمعوا وأطيعوا واصبروا((. انتهى.

قلت: يعني إنو منكر من جهة معناه على مذىب أحمد بن حنبل، فأما سنده فبل كبلـ فيو 



عبة عن أبي عندىم؛ ألنو ىكذا: حدثنا عبد اهلل حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا ش
التياح قاؿ: سمعت أبا زرعة يحدث عن أبي ىريرة عن النبًي قاؿ: ))يهلك أمتي(( إلى آخر 

 الحديث.
[ 113قلت: بل ىذا الحديث ىو الموافق لقولو تعالى: }َوالَ تَػرَْكُنوا ِإَلى الَِّذيَن ظََلُموا{]ىود:

[، 2َوالَ تَػَعاَونُوا َعَلى اإِلْثِم َواْلُعْدَواِف{]المائدة:وقوؿ اهلل تعالى: }َوتَػَعاَونُوا َعَلى اْلِبرّْ َوالتػَّْقَوى 
 فأما األحاديث التي ذكرىا: ))اسمعوا وأطيعوا(( فإنها على ضربين:

أحدىما: يظهر أنها في أمراء الرسوًؿ الذين يؤمرىم في البعوث والسرايا في الجهاد، فعلى من 
رسوؿ اهللً ليس ألحد أف يشق العصا  أمروا عليهم السمع والطاعة والصبر حتى يرجعوا إلى

بسبب حادثة تحدث من األمير ليست كفرًا، وذلك ألف معاونتو في الوجو الذي وّجهو لو رسوؿ 
اهللً معاونة على البر والتقوى، وليست من المعاونة على اإلثم والعدواف، فوجب البقاء معو على 

 .ما وجو لو، وطاعتو فيما أّمر ما لم يأمر بمعصية اهلل
الضرب الثاني: يظهر أنو موضوع وضعو علماء السوء لجبابرة بني أمية والعثمانية لتخطئة 

الثائرين على عثماف، وىو أحق بالرد لمخالفتو للقرآف، ال الحديث الموافق للقرآف فبل يرد 
 لمخالفتو ىذه الروايات.

يها القارئ لهذه ولنرجع إلى ما كنا بصدده من الكبلـ على حديث الزىري فنقوؿ: قد رأيت أ
 الورقات ما أوردناه من حديثو وىو مّتهم فيو، بقصد إرضاء بني أمية كما بيناه.

__________ 
 .301ص 2( المسند ج1)

(1/51) 

 

 ولو روايات عن سعيد بن المسيب عن أبيو يدؿ فيو على أف عبدالمطلب كاف مشركاً.
 ؿ بو على موت أبي طالب كافرًا.وحديثو في أبي طالب يقوؿ: وكاف عقيل ورث أبا طالب، ليد

وحديثو عن ابن المسيب عن أبيو أيضاً، يذكر فيو موت أبي طالب كافرًا، وىو الذي ذكر فيو 
عبدالمطلب، وإف كاف قد روي نحوه عن أبي ىريرة بدوف ذكر عبدالمطلب، فالزىري مّتهم 

 بتوليد السند على طريقة سّراؽ الحديث.
عنو، وإف كاف قد رواىا مسلم وأخرجها الترمذي في جامعو  مع أف رواية أبي ىريرة لم تصحّ 

( ففي سندىا يزيد بن كيساف وفيو  1وقاؿ حسن غريب ال نعرفو إال من حديث يزيد بن كيساف)
 كبلـ وخبلؼ.



وإف صحت عن أبي ىريرة فهي مرسلة؛ ألف أبا ىريرة لم يكن حاضراً وقت موت أبي طالب، 
 يء أبي ىريرة إلى عاـ خيبر بعد الهجرة بكثير.لتقّدـ موتو قبل الهجرة وتأخر مج

فلعّل الزىري شعر بذلك وأراد نصرتو بتوليد سند آخر ولعّل أبا ىريرة أسقط الواسطة لكوف 
الواسطة متهماً ال تقبل روايتو في ىذا الباب كعمرو بن العاص الراوي أف آؿ أبي طالب 

 ليسو...إلى آخره.
سنداً غريباً، وقلت: )سنداً غريباً(؛ ألف رواية الزىري لو عن فلعّل الزىري فطن لذلك فولَّد لو 

سعيد بن المسيب عن أبيو المسيب بن حزف عن رسوؿ اهللً وىذا المسيب ال نسلم أنو من 
الصحابة، وال ىو معروؼ بالحديث عن رسوؿ اهللً إال روايتين من طريق الزىري: إحداىما ىذه، 

اؿ ألبيو حزف: ما اسمك؟... الحديث، لم يذكر أف والثانية عن المسيب أف رسوؿ اهللً ق
المسيب سمعو من رسوؿ اهللً ويحتمل أف أباه حزف أخبره بو، وإال رواية طارؽ عن ابن المسيب 

عن أبيو أنو بايع رسوؿ اهللً يـو الحديبية، وأنو كاف حاضراً ذلك العاـ معهم فنسوا الشجرة من 
 العاـ المقبل.

__________ 
 .5/341لصحيح ( الجامع ا1)
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وطارؽ الراوي لهذا عن سعيد بن المسيب فيو خبلؼ في الجرح والتعديل، ولعلو وىم في ىذه 
الرواية، فقد روي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيو قاؿ: لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها 

بيعة الرضواف  بعد فلم أعرفها، فلعّل ىذا أصل رواية طارؽ توّىم منو أف المسيب كاف حاضراً 
 مسلماً مبايعاً مع الحاضرين فرواه على ما توىم.

ومن الجائز أنو رآىا قبل إسبلمو ودوف أف يكوف حضر البيعة بل بعد ذلك أو قبلو وىو كافر، 
 ويحتمل أنو كاف صغيرًا في ذلك الوقت؛ ألف تاريخ وفاتو في عهد معاوية.

 كلمة واحدة.  وعلى ىذا فبل يصح أف المسيب روى عن رسوؿ اهللً 
مع أف ابن المسيب إماـ أئمة الحديث، فلو كاف أبوه صحابياً وكانت روايتو عنو ممكنة لكاف 

 مظنة أف يروي عنو عدة أحاديث، ويرويها تبلمذة سعيد مع كثرتهم، وتشتهر روايتو عن أبيو.
 واف.فالراجح أف المسيب لم يكن من الصحابة وإف كاف اّدعى لنفسو أنو من أىل بيعة الرض

وأبعد من ذلك أف يكوف صحابياً حضر موت أبي طالب، سواء كاف إذ ذاؾ مسلماً أـ كافرًا؛ 
ألنو حينئذ يكوف كبيراً وقت بيعة الرضواف وما بعدىا، فيكوف مظنة االلتفات إلى الرسوًؿ وسماع  



 كبلمو إذا كاف كبيراً مسلماً، فكيف ال يروي عنو إال ىذه األحاديث الثبلثة لو صّحت؟!
 مع أف الحديث الثالث يحتمل أنو إنما سمعو من أبيو، مع كوف ابنو من أئمة الحديث.

قاؿ في تهذيب التهذيب في المسيب: عّده األزدي من مسلمة الفتح واعترضو بأف في 
: أنو حضر الحديبية، وىذا االعتراض غير سديد؛ ألف -يعني صحيح البخاري-الصحيح 

 الرواية فيها كبلـ كما ذكرناه.
ألف الظاىر أنها مستندة إلى رواية دعوى المسيب لنفسو أنو حضر وبايع، وذلك ال يصح و 

 اعتماده ألنها لم تثبت عدالتو فبل تثبت صحبتو بذلك، وإثبات عدالتو بناًء على صحبتو دور.
فظهر غرابة سند الزىري عنو، ويؤكد تفّرد الزىري بو عن سعيد بن المسيب، مع أف سعيداً إماـ 

 الحديث، فكيف لم يروه عنو إال الزىري؟ مع كثرة تبلميذ سعيد؟ من أئمة
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 -متن رواية موت أبي طالب كافراً وعبدالمطلب-فاجتمعت غرابة إلى غرابة، مع كوف المتن 
 مما يبلئم ىوى الزىري في مساعدة بني أمية.

 واجتماع ذلك سبب لتهمتو.
اإلفك من ذكر علي عليو السبلـ وأنو قاؿ لرسوؿ  ومن رواياتو التي يتهم فيها ما رواه في حديث

 اهلًل: سل الجارية تصدقك في عائشة.
 وروايتو إف علياً كاف مسّلماً في شأف عائشة في حديث اإلفك، بتشديد الـ )مسّلما( وكسرىا.

 وما رواه أف رسوؿ اهللً قاؿ لفاطمة: فأحّبي ىذه، أي عائشة.
 فيهم.وحذؼ فضل من يقتل الخوارج من الحديث 

 وحذؼ أنو يقتلهم أولى الطائفتين بالحق.
 وحذؼ بياف أف الكاتب بين رسوؿ اهللً والمشركين في صلح الحديبية علي عليو السبلـ.

أف قيس بن سعد كاف صاحب لواء رسوؿ اهللً على اإلطبلؽ، دوف ذكر  -أي الزىري-وروايتو 
 علي عليو السبلـ.

حيح البخاري أو صحيح مسلم أو فيهما معاً في ص -أعني حديث الزىري وحذفو-وكل ذلك 
 والغرض اإلشارة لمن أراد أف يزداد على ما فصلناه في ىذا الكتاب.
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 الحديث العاشر
( من طريق الزىري عن علي عليو 2( ومسلم في صحيحو)1أخرج البخاري في صحيحو)

عطاني رسوؿ اهللً شارفاً السبلـ قاؿ: أصبت شارفاً مع رسوؿ اهللً في مغنم يـو بدر، قاؿ: وأ
 : وحمزة يشرب في ذلك البيت معو قينة، فقالت:-إلى قوؿ الراوي-أخرى، فأنختها يوماً 

 أال ياحمز للشُّرؼ الّنواء
-إلى قولو-فثار إليهما حمزة بالسيف فجّب أسنمتهما وبقر خواصرىما، ثم أخذ من أكبادىما 

الخبر، فخرج ومعو زيد، فانطلقت معو، فدخل  : فأتيت نبي اهللً وعنده زيد بن حارثة، فأخبرتو
 على حمزة فتغّيظ عليو، فرفع حمزة بصره، وقاؿ: ىل أنتم إال عبيد آلبائي.

 فرجع رسوؿ اهللً يقهقر حتى خرج عنهم، وذلك قبل تحريم الخمر.
 النكارة في ىذه الرواية

تشتهر بين الصحابة،  نكارة ظاىرة؛ ألنها قصة عجيبة تتوفر الدواعي إلى نقلها، فمن حقها أف
ويرويها كثير منهم، ثم يرويها كثير من الرواة عن الصحابة، فلم تشتهر ولم ترو عن أحد من 

 الصحابة إال رواية الزىري عن علي عليو السبلـ.
 فهذه نكارة.

__________ 
 .80ص 3( صحيح البخاري ج1)
 .143ص 13( صحيح مسلم ج2)
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ة حمزة على عقر الناقتين بدوف حاجة منها إلى أكلهما، وليستا وأيضاً يبعد أف تحرض الجاري
لحمزة، ثم ال يؤدبها رسوؿ اهللً على ذلك، وال ينقل تأديبها وال العفو عنها، وال سؤالها: لماذا 

صنعت ذلك؟ ويبعد أف يتغّيظ رسوؿ اهللً على حمزة وىو يعلم أنو ليس مظنة أف يفعل ذلك 
ين عدواناً وفسادًا، فكيف يتغّيظ عليو رسوؿ اهللً قبل أف يعرؼ وىو حاضر العقل فيعقر الناقت

 سبب عقره لهما؟ وإنو سكراف قبل تحريم الخمر؟!
 الباعث على ىذه الرواية

أف الزىري من خاصة األموية، وىم يحبوف إظهار النقائص لبني ىاشم ما أمكن ذلك وساغ، 
لب مشركاً، وأبي طالب مشركاً، وفي فالزىري مظّنة مساعدتهم بمثل رواياتو في موت عبدالمط

سّب العباس لعلي، وسب علي للعباس كما في رواية البخاري في روايتو تخاصمهما عند عمر 



على ميراث رسوؿ اهللً وفي تصغيرىما عند عمر وتبكيت عمر لهما، وفي أف علياً عليو السبلـ  
 كاف مسيئاً أو مسلماً في قصة اإلفك، وغير ذلك.

ثل ذلك في حمزة أف يصوره جلفاً ضعيف الرأي يشرب الخمر بدوف تحديد وال فبل يبعد منو م
حذر من إفراط السكر وبلوغو بو إلى حّد أف يظن رسوؿ اهللً عبداً من عبيد آبائو، مع أنو في 

 األصل مؤمن بو إيماناً صحيحاً صادقاً راسخاً.
ألموية وأمرائها فظهر بذلك فقد روى الزىري ىذه الرواية التي يرضى بها من سمعها من ملوؾ ا

 الباعث على التهمة، وأنها تهمة ظاىرة.
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 فصل مما يتهم بو الزىري
( من طريق الزىري أف أبا ىريرة قاؿ: 2( ومسلم في صحيحو)1ما أخرجو البخاري في صحيحو)

األنصار إنكم تقولوف: إف أبا ىريرة يكثر الحديث عن رسوؿ اهلًل؟! وتقولوف: ما باؿ المهاجرين و 
ال يحدثوف عن رسوؿ اهللً بمثل حديث أبي ىريرة؟! وإف إخوتي من المهاجرين كاف يشغلهم 

صفق باألسواؽ، وكنت ألـز رسوؿ اهللً على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، وكاف 
يشغل إخوتي من األنصار عمل أموالهم، وكنت امرًأ مسكيناً من مساكين الصفة أعي حين 

 ف. انتهى المراد.ينسو 
 النكارة

إف أبا ىريرة ليس مظنة أف يدعي انفراده برسوؿ اهللً في وقت توفر المهاجرين واألنصار وىذه 
 الرواية تشعر بذلك.

مع أف آخر الكبلـ ينقض أولو؛ ألف قولو: )وكنت مسكيناً من مساكين أىل الصفة( يدّؿ على 
ة في ىذه الرواية أنو منهم فبطل بها دعوى مبلزمة أىل الصفة لرسوؿ اهللً ويّدعي أبو ىرير 

 انفراده بالرسوًؿ دوف المهاجرين كافة.
ثم إف أبا ىريرة لو ادعى انفراده في وقت توافر المهاجرين واألنصار، لكّذبو الجمهور منهم، 

 لمعرفتهم أف الواقع بخبلؼ ذلك.
حرصاً على حماية شيخهم  ولو كاف يّدعيو لرواه عنو تبلميذه المبلزموف لو، ورووه لتبلميذىم،

 عن التهمة بالكذب.
ويؤكد النكارة أف علياً عليو السبلـ كاف مبلزماً لو، وكاف عنده بمنزلة الولد مع والده، كما أقّر 
بذلك ابن حجر كما مّر في شرح نكارة رواية خطبة بنت أبي جهل وكانت مّدة مبلزمتو لو من 



في قبرًه وىذا واضح ال يمكن أبا ىريرة إنكاره في ذلك قبل النبوة إلى الوفاة وحتى جهّزه وواراه 
 ( وكذلك غير علي عليو السبلـ.3العهد الذي ذكرناه)
__________ 

 .2ص 3( صحيح البخاري ج1)
 .52ص 16( صحيح مسلم ج2)
 ( انظر الفائدة الثامنة في الخاتمة.3)
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زبير: إني ال أسمعك تحّدث عن ( عن ابن الزبير قاؿ: قلت لل1فقد روى البخاري في صحيحو)
رسوؿ اهلل كما يحدث فبلف وفبلف قاؿ: أما إني لم أفارقو ولكن سمعتو يقوؿ: ))من كذب عليَّ 

 متعمداً فليتبوأ مقعده من النار((. انتهى.
 فهذه تكذب دعوى انفراد أبي ىريرة برسوؿ اهللً دوف المهاجرين لقوؿ الزبير: أما إني لم أفارقو.

( عن أبي ىريرة من طريق غير الزىري عن أبي ىريرة: ما من أصحاب النبًي 2ي)وأخرج البخار 
 أحد أكثر حديثاً عنو مّني إال ما كاف من عبداهلل بن عمرو فإنو كاف يكتب وال أكتب.

ففي ىذا داللة على إقراره بمبلزمة عبداهلل بن عمرو، وأنو أكثر حديثاً من أبي ىريرة بسبب 
 حفظو بالكتابة.

با ىريرة اّدعى لنفسو الدعوى في عهد معاوية، وبعد موت كبار الصحابة، فليس فيها ذكر ولعّل أ
المهاجرين واألنصار كرواية الزىري، فبل يبعد أف يجترئ على الدعوى المذكورة، وذلك في عهد 

 معاوية ووالية مرواف على المدينة المنورة ورفعهم شأف أبي ىريرة، فأما قبل ذلك فبل.
 وضع الروايةالباعث على 

اعلم أف الزىري يروي كثيراً عن بعض مشائخو عن أبي ىريرة، ويعجبو حديث أبي ىريرة الذي 
 قربتو األموية، حتى استخلفو مرواف على المدينة في بعض الوقت.

 قاؿ ابن حجر في تهذيبو: وتأّمر على المدينة غير مرة في أياـ معاوية.
اّتهم أبو ىريرة لتأخر إسبلمو وكوف مدة صحبتو  ولما كاف حديث أبي ىريرة كثر جدًا، حتى

( وكاف أبو ىريرة قد حاوؿ دفع الّتهمة بدعوى الحفظ الخارؽ، ورواية قّصة 3ثبلث سنين تقريباً)
( على اضطرابها، فبل يبعد أّف الزىري لم يعجبو االقتصار على ذلك الضطراب متن 4الشملة)

اع عن أبي ىريرة، فلجأ إلى الرواية أنو كاف انفرد برسوؿ الرواية وتفّرد أبي ىريرة بها، وأىّمو الدف
 اهللً دوف المهاجرين واألنصار، فكاف أكثرىم سماعاً، ومع ذلك إنو كاف أكثرىم حفظًا.



__________ 
 .35ص 1( صحيح البخاري ج1)
 .16ص 1( الصحيح ج2)
 ( انظر الفائدة الخامسة في الخاتمة.3)
 خاتمة.( انظر الفائدة السابعة في ال4)
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 فهذا باعث على رواية الزىري ىذه.
وأيضاً: قد روي عن عمر أنو قاؿ: ألهاني الصفق باألسواؽ، كما أخرجو البخاري في باب 

 (.1الخروج إلى التجارة)
ويهم الزىري أنو ال يُروى في علي عليو السبلـ مثل ذلك لعنايتو بتفضيل عمر، فلم تكن الحيلة 

إال برواية تعّم المهاجرين واألنصار؛ لئبل يكوف لعلي فضل من ىذه في حّل ىذه المشكلة 
 الجهة.

والزىري متهم بروايات في عمر، كروايتو: )أف النبًي غلبو الوجع( بدالً من قولو: )اىجر أو يهجر 
 أو ىجر( التي رواىا غير الزىري.

بن عباس رضي ( بسنده عن سعيد بن جبير عن ا2والكّل في البخاري ومسلم: ففي البخاري)
اهلل عنهما أنو قاؿ: يـو الخميس وما يـو الخميس؟ ثم بكى حتى خضبت دمعو الحصباء فقاؿ: 
اشتد برسوؿ اهللً وجعو يـو الخميس فقاؿ: ائتوني أكتب لكم كتأبا لن تضلوا بعده أبدًا، فتنازعوا 

 وال ينبغي عند نبي تنازع فقالوا: ىجر رسوؿ اهلًل.
 ظ: فقالوا: ما لو؟ أىجر؟ استفهموه.( بلف3ومثلو في البخاري)

 (.4وىذه الرواية عن سعيد بن جبير أيضاً، وىي في مسلم)
( بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنو قاؿ: يـو الخميس، 5وأخرج مسلم في صحيحو)

وما يـو الخميس؟ ثم جعل تسيل دموعو حتى رأيت على خديو كأنها نظاـ اللؤلؤ قاؿ: قاؿ 
)ائتوني بالكتف والدواة أو اللوح والدواة أكتب لكم كتأبا لن تضلوا بعده أبدًا((، رسوؿ اهلًل: )

 (.6فقالوا: إف رسوؿ اهللً يهجر. انتهى)
 فهذه رواية سعيد بن جبير.

أما رواية الزىري فهي عن عبيداهلل بن عبداهلل عن ابن عباس قاؿ: لما اشتد برسوؿ اهللً وجعو 
تأبا ال تضلوا بعده، قاؿ عمر: إف النبًي غلبو الوجع، وعندنا  قاؿ: ائتوني بكتاب أكتب لكم ك



 كتاب اهلل حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط...إلى آخرىا.
 (.7وقد رواىا البخاري)
__________ 

 باب الخروج في التجارة. 7ص 3( الصحيح ج1)
 .31ص 4( صحيح البخاري ج2)
 .66ص 4( الصحيح ج3)
 .93ص 11( صحيح مسلم ج4)
 .94ص 11مسلم ج ( صحيح5)
 ( انظر الفائدة األولى في الخاتمة.6)
 .161ص 8وج 7وج 37ص 1( الصحيح ج7)
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 فصل
( من طريق الزىري 2( ومسلم)1ومما يّتهم بو الزىري من الروايات في عمر ما أخرجو البخاري)

ذه إذا عن عمر كاف رسوؿ اهللً يعطيني العطاء فأقوؿ: اعطو من ىو أفقر إليو مني، فقاؿ: خ
 جاءؾ من ىذا الماؿ شيء...الحديث.

فهذه رواية الزىري تصور للسامع أف عمر كاف يحّب اإليثار لمن ىو أفقر منو، ويطلب ذلك من 
الرسوًؿ مرارًا عديدة كما يشعر بو لفظ: )كاف( وفي ذلك رفع لدرجة عمر في الزىد والسماحة 

 ليو منو.حيث يحاوؿ أف ال يأخذ إال إذا لم يوجد من ىو أفقر إ
( وحاصلها: عملُت 3لكن رواية الزىري ليست بهذه الصورة، وقد أخرجها مسلم في صحيحو)

على عهد رسوؿ اهللً فعّملني فقلت: إنما عملت هلل وأجري على اهلل، فقاؿ لي رسوؿ اهلًل: ))إذا 
 أعطيت شيئاً من غير أف تسأؿ فكل وتصّدؽ((.

يم طلب معرفة أنو يصلح لو أخذه مع أنو عمل هلل، أو فهذا ليس فيو ذكر اإليثار، وإنما فيو تقد
ال يصلح ألنو يفوت الثواب، أو ألنو يكوف أخذ أجراً عاجبلً مع أنو يعمل لؤلجر اآلجل، 

 فيخشى أف يكوف كالمتصدؽ الذي يأخذ ثمن صدقتو، أي إنو آخذه بغير حق.
فإف  -تثبُّت مرة واحدةوإف كانت تنسب لعمر فضيلة في صنيعو الذي ظاىره ال-وىذه الرواية 

رواية الزىري لم تقتصر على ذلك حتى رفعت عمر لدرجة أعلى من ذلك، وىي االستمرار على 
 حّب اإليثار.



 فصل
( من طريق الزىري 5( ومسلم)4ومما يّتهم بو الزىري من الروايات في عمر ما أخرجو البخاري)

جب نساءؾ، قالت: فلم أف عائشة قالت: كاف عمر بن الخطاب يقوؿ لرسوؿ اهلًل: أح
 يفعل...إلى آخره.

 النكارة في ىذه الرواية
__________ 

 .130ص 2( الصحيح ج1)
 .134ص 7( صحيح مسلم ج2)
 .137ص 7( صحيح مسلم ج3)
 .139ص 7( صحيح البخاري ج4)
 .152ص 14( صحيح مسلم ج5)
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ر: احجب نساءؾ، يكوف تطفبًل أف رسوؿ اهللً ىو المعّلم ال يحتاج إلى أف يعّلمو عمر، فقوؿ عم
وقّلة أدب مع رسوؿ اهللً وخصوصاً تكرار ذلك مراراً عديدة كما يشعر بو لفظ: )كاف( مع جعل 

خبر كاف جملة فعلية مبدوءة بالفعل المضارع، فإف ذلك يدؿ على التجدد واالستمرار في 
لحياء واإلشعار بتقصير الظاىر، فهو بعيد أف يتجرأ عليو عمر؛ لما فيو من قّلة األدب وقّلة ا

 رسوؿ اهللً في صيانة نسائو عن الغاية البلئقة بو.
ولكن الزىري مّتهم بأنو يريد أف يصور عمر بصورة الشريك لرسوؿ اهللً في أمره، أو أف لو منزلة 

 عظيمة عند رسوؿ اهللً تخولو أف يعترض على رسوؿ اهللً ويكّرر االعتراض.
 فصل

( من طريق الزىري عن عمر بن الخطاب أنو قاؿ: لما مات 1)ومثل ىذا ما أخرجو البخاري
عبداهلل بن أبي بن سلوؿ ُدِعَي لو رسوؿ اهللً ليصلي عليو، فلما قاـ رسوؿ اهللً َوثَػْبُت إليو، 

فقلت: يا رسوؿ اهلل أتصلي على ابن أُبي، وقد قاؿ يـو كذا: كذا وكذا، ُأعدد عليو قولو، فتبسم 
: -إلى قولو-عني يا عمر، فلما أكثرت عليو قاؿ: إني خّيرت فاخترت رسوؿ اهلل، وقاؿ: أخّْر 

ُهْم َماَت َأَبًدا{ إلى  فلم نمكث إال يسيراً حتى نزلت اآليتاف من براءة: }َوالَ ُتَصلّْ َعَلى َأَحٍد ِمنػْ
 [ قاؿ: فعجبت من جرأتي على رسوؿ اهلًل. واهلل ورسولو أعلم.84قولو: }َوُىْم فَاِسُقوَف{]التوبة:

 النكارة



في قولو: وثبت إليو، وقولو: ُأعّدد عليو، وقولو: فلما أكثرت عليو؛ ألنها تدؿ على أنو لّج في 
الجداؿ بعد ما قاؿ لو رسوؿ اهلًل: ))أّخر عني(( يدؿ على جرأة شديدة يبعد صدورىا من عمر 

 اللجاج واللداد.على رسوؿ اهللً ألف رسوؿ اهللً لو جبللة عظيمة وىيبة ال يناسبها أف يصنع معو 
 مع كوف رسوؿ اهللً أعلم بالصواب وأىدى للحق.

__________ 
 .206ص 5( صحيح البخاري ج1)
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وفي األفعاؿ المذكورة واللجاج في الجداؿ وتكرار التعداد تنزيل لرسوؿ اهللً عن درجة المعلّْم 
إلى درجة أف يتصّدى  ورفع لعمر عن درجتو -بفتح البلـ-إلى درجة المعلَّم  -بكسر البلـ-

 ليعّلم رسوؿ اهلًل.
وىذا بعيد أف يحتمل لعمر، وإف يسكَت عليو الحاضروف من السابقين األولين من المهاجرين 

 واألنصار وغيرىم.
وليس كذلك مجّرد التنبيو الذي في الرواية األخرى التي من غير طريق الزىري بلفظ: فقاـ 

سوؿ اهلل أتصلي عليو وقد نهاؾ رّبك أف تصلي عليو، عمر، فأخذ بثوب رسوؿ اهللً فقاؿ: يا ر 
ْغِفْر َلُهْم{((]التوبة:  [.80فقاؿ رسوؿ اهلًل: ))إنما خّيرني اهلل فقاؿ: }اْستَػْغِفْر َلُهْم َأْو الَ َتْستػَ

 فهذا تنبيو لتجويز السهو في متعّلق الحكم كما صدر من بعضهم تنبيو أنو صلى خمساً.
( عن أبي ىريرة قاؿ: صلى بنا رسوؿ اهللً إحدى صبلتي العشاء 1وأخرج البخاري في صحيحو)

: فصلى بنا ركعتين ثم سّلم فقاـ إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنو -إلى قولو-
غضباف، ووضع بده اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعو ووضعو خّده األيمن على ظهر كّفو 

المسجد فقالوا: قصرت الصبلة، وفي القـو أبو بكر  اليسرى، وخرجت السََّرعاف من أبواب
 وعمر فهأبا أف يكّلماه...إلى آخره.

ففي ىذه الرواية دليل على ىيبة رسوؿ اهللً إلى حد أنو يعسر على أبي بكر وعمر أف يسأاله: 
ىل قصرت الصبلة؟ فإذا قاؿ: لماذا؟ قاال: ألنك صليت ركعتين، كما في الرواية نحو ىذا عن 

 ين.ذي اليد
فإذا كانا قد ىأبا أف يكّلماه في ىذه الحادثة، فكيف ال يهاب عمر أف يثب إليو ويعترض عليو 

 ويجادلو ويكثر عليو؟!
 بل ذلك دليل على نكارة الرواية التي انفرد بها الزىري فهو المّتهم بها.



__________ 
 .123ص 1( صحيح البخاري ج1)
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 فصل
( من طريق الزىري عن أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ 2( ومسلم)1ومن ذلك ما أخرجو البخاري)

اهلًل: ))نحن أحق بالشك من إبراىيم إذ قاؿ: }َربّْ َأرِِني َكْيَف ُتْحِي اْلَمْوَتى قَاَؿ َأَوَلْم تُػْؤِمْن قَاَؿ 
 [.260بَػَلى َوَلِكْن لَِيْطَمِئنَّ قَػْلِبي{((]البقرة:

 النكارة في ىذه الرواية
ف إبراىيم عليو السبلـ ال يشك في إحياء الموتى، لكماؿ عقلو ونظره ومعرفتو نكارة مكشوفة أل

باهلل وبقدرتو وعدلو وحكمتو وصدؽ وعده واختصاصو بكماؿ معرفة المعجزات التي تكوف 
لؤلنبياء ومشاىدة اآليات العظيمة، قاؿ اهلل تعالى: }وََكَذِلَك نُِري ِإبْػَراِىيَم َمَلُكوَت السََّماَواِت 

[ فكيف يجوز أف يشك في إحياء الموتى؟ وىو 75ْرِض َولَِيُكوَف ِمَن اْلُموِقِنيَن{]األنعاـ:َواألَ 
استسلم لحكم اهلل وسّلم ألمره وأذعن لذبح ولده! والذي رمى بو أعداء اهلل في النار، وروي أنو 

 : ألك حاجة؟ فقاؿ: أما إليك فبل.-وىو في الهواء-قاؿ لو جبريل عند ذلك 
أحد يقينو باهلل وتوكلو عليو إلى ىذا الحّد؟ بل ألمر ما اتخذ اهلل إبراىيم خليبًل: فهل يبلغ ب

َنا ِإبْػَراِىيَم ُرْشَدُه ِمْن قَػْبُل وَُكنَّا ِبِو َعاِلِميَن{]األنبياء:  [.51}َوَلَقْد آتَػيػْ
 حاشا إبراىيم عليو السبلـ.

قد روى عن عمر في قصة  ولكن الزىري مّتهم بوضع ىذه الرواية لتهوين أمر الشّك؛ ألنو
 الحديبية التي رواىا ما يشعر بأف عمر كاف قد شّك في النبوة، كما نذكره بعد ىذا.

 [.260فأما قوؿ إبراىيم عليو السبلـ: }َوَلِكْن لَِيْطَمِئنَّ قَػْلِبي{]البقرة:
 فلو احتماالف:

__________ 
 .163ص 5( صحيح البخاري ج1)
 .183ص 2( صحيح مسلم ج2)
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أحدىما: ولكن ليطمئن قلبي: بمعنى ليأمن قلبي من الخواطر التي ال تنافي صريح اإليماف، 
ولكنو يكرىها ويخاؼ أف تحدث لو إذا لم يكن قد شاىد إحياء الموتى، وتفسير االطمئناف 

[اآلية 103باألمن يناسب ما في آية صبلة الخوؼ، }فَِإَذا اْطَمْأنَنُتْم فَأَِقيُموا الصَّبَلَة{]النساء:
 [اآلية.239من سورة النساء، وفي آية سورة البقرة: }فَِإَذا َأِمنُتْم فَاذُْكُروا اللََّو{]البقرة:

االحتماؿ الثاني: ليسكن قلبي ويستريح عن تكرار النظر وتذّكر دالئل البعث إذا صار إحياء 
سب االطمئناف في الموتى ضرورياً ال يحتاج قلبي فيو إلى النظر، وتفسير االطمئناف بهذا ينا

 حديث المسيء صبلتو، نحو: ثم اركع حتى تطمئن راكعًا.
فجعل اآلية دليبلً على حدوث الشك واالرتياب في قلب إبراىيم عليو السبلـ نكارة في رواية 

 الزىري.
ثم إنها تلزمهم فيها نكارة أخرى، حيث جعل صاحب المقاـ المحمود الذي روى القـو في 

التي ذكروا فيها تعذر الشفاعة من األنبياء وقصورىم عنها إال محمًد شفاعتو تلك الروايات 
 -بزعمهم-وجعلوا سبب تعّذرىا من إبراىيم عليو السبلـ ما رموه بو من الكذبات الثبلث 

 وحاشاه.
 فكيف كاف محمًد أحق بالشك؟ وىو الذي سيكوف أحق بالشفاعة من جميع األنبياٍء؟!

 فهذه نكارة في رواية الزىري.
ما تأويلهم لها بأف المعنى: نحن أحق بالشك من إبراىيم لو شّك، وعلى ىذا فليس فيها فأ

إثبات الشك، بل المعنى: لو شّك إبراىيم لكنا أحق بالشّك منو، لكنو لم يشّك فلسنا أحق 
 بالشّك.

فالجواب: أف ىذا تأويل ال يستقيم، إال بزيادة )لو( التي ىي حرؼ امتناع المتناع؛ ألنها ىي 
لتي قلبت المعنى من اإلثبات إلى النفي، ومثل ىذا ال يصّح، ولو صّح ذلك لصّح تقدير )ما( ا

 النافية قبل الحديث فيكوف: ما نحن أحّق بالشّك، وىذا تأويل تعّسف.
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فإف قيل: ليس المراد ]من[ التأويل ىذا، وإنما نعني إف إبراىيم لم يشّك، فقوؿ رسوؿ اهلًل: 
لشّك(( ال يقتضي أنو شك لجواز أف يكوف الشك جائزاً على إبراىيم، لكنو غير ))نحن أحّق با

 واقع، ويكوف على محمًد أجوز مع أنو لم يشك أيضاً، وليس في ذلك حاجة إلى تقدير )لو(.
فالجواب: أف ىذا ال يصح أف يفسر بو: ))نحن أحق(( ألف معناه أف إبراىيم كاف حقيقاً بالشك 

كاف فعل التفضيل يقتضي المشاركة بين المفّضل والمفّضل عليو وزيادة   ومحمًد أحق منو، إذا



ًّ حقيق بالشك، وىذا أكثر من نسبة جواز الشك إليو،  للمفّضل، وإال فهو يقتضي أف محمدًا
 بل معناه: أنو مظّنة للشّك.

وحاشاىما، بل كبلىما بعيد من الشّك، ال يجوز عليو؛ ألجل العصمة، فبطل التأويل، وظهرت 
 كارة الروايات، وقويت تهمة الزىري.ن

 فصل
( من طريق الزىري روايتو عن مرواف بن 1فأما رواية الزىري في قصة الحديبية فأخرج البخاري)

ال أرى وجوىاً، وإني  -واهلل-الحكم والمسور عن عروة بن مسعود أنو قاؿ لرسوؿ اهلًل: فإني 
فقاؿ لو أبو بكر: امصص ببظر البلت،  ألرى أشوأبا من الناس خليقاً أف يفروا عنك ويدعوؾ،

 أنحن نفّر عنو؟!
وفي ىذا نكارة؛ ألف أبا بكر لم يكن ىو الحقيق بأف يجيب بهذا الجواب المبدوء بهمزة 

اإلنكار، إنما يليق بمن قد عرفت منو البطولة والثبات في المواطن الشديدة، أما أبو بكر فقد 
رة بهذا الجواب، بل غيره أحّق بو، لو سلم من ذكر انهـز في خيبر وحنين، فبل تليق بو المباد

 البظر ومّصو.
ووجو التهمة للزىري أنو يحّب تعظيم أبي بكر وعمر وتصويرىما وزيري رسوؿ اهللً وكبيري 

الصحابة، وأنهما في ثبات وصبلبة الدين بحيث يفضبلف سائر الصحابة، وأنهما خاصة الخاصة 
س بخبلفتو، فهذه تهمة للزىري حيث جاء بالرواية المنكرة لرسوؿ اهللً ليتقرر أنهما أحق النا

 لينصر بها بدعتو.
__________ 

 .179ص 3( صحيح البخاري ج1)
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وأخرج البخاري في ىذه الرواية: قاؿ الزىري في حديثو: فجاء سهيل بن عمرو فقاؿ: ىات، 
اكتب بسم اهلل الرحمن الرحيم(( اكتب بيننا وبينكم كتاباً، فدعا النبًي الكاتب فقاؿ النبًي: ))

: فقاؿ المسلموف: ال نكتبها إال بسم اهلل -إلى قولو-قاؿ سهيل: أما الرحمن فواهلل ما أدري 
: ىذا ما قاضى عليو محمد رسوؿ اهلل، فقاؿ سهيل: واهلل، لو كنا -إلى قولو-الرحمن الرحيم 

 نعلم إنك رسوؿ اهلل ما صددناؾ عن البيت.
همة بحذؼ ذكر علي عليو السبلـ في ىذا الموضع، وىو مذكور في رواية وفي ىذه الرواية ت

 (.2( وفي مسلم)1غير الزىري ذكراً مكررًا دوف أبي بكر، وذلك في صحيح البخاري)



وأخرج البخاري في رواية الزىري المذكورة في ىذا الفصل: فقاؿ عمر: فأتيت نبي اهلًل فقلت: 
: ألسنا على الحّق وعدونا على الباطل؟ قاؿ: بلى، قلت: ألست نبي اهلل حّقاً؟ قاؿ: بلى، قلت

فِلَم نعطي الدنّية في ديننا إذًا؟ قاؿ: إني رسوؿ اهلل ولست أعصيو وىو ناصري، قلت: أوليس  
كنت تحّدثنا: إنا سنأتي البيت فنطوؼ بو؟! قاؿ: بلى فأخبرتك إنا نأتيو العاـ؟ قاؿ: قلت: ال، 

 قاؿ: فإنك آتيو ومطّوؼ بو.
فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس ىذا نبي اهلل حقاً؟ قاؿ: بلى، قلت ألسنا على  قاؿ:

الحق وعدونا على الباطل؟ قاؿ: بلى، قلت: فِلَم نعطي الدنّية في ديننا إذًا؟ قاؿ: أيها الرجل، 
إنو لرسوؿ اهللً وليس يعصي ربو وىو ناصره، فاستمسك بغرزه، فواهلل، إنو على الحق، قلت: 

يس كاف يحّدثنا: إنا سنأتي البيت ونطوؼ بو؟ قاؿ: بلى، أفأخبرؾ أنك تأتيو العاـ؟ قلت: ال، أل
 قاؿ: فإنك آتيو ومطوؼ بو.

 قاؿ الزىري: قاؿ عمر: فعملت لهذا أعمااًل. انتهى.
__________ 

 .85ص 5، وج71ص 4، و ج168و ص 167ص 3( الصحيح ج1)
 .139و ص، 137، و ص136، و ص135ص 12( صحيح مسلم ج2)
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فهذه الرواية تفهم أو توىم أف عمر قد شّك في نبوة محمًد فبل يبعد أنها حملت الزىري على 
 ( لتهوين الشك، حتى ال يعاب على عمر.1وضع: ))نحن أحق بالشك من إبراىيم(()

 فصل
 ومما يّتهم بو الزىري في عمر.

ىريرة وزيد بن خالد الجهني قاال: ( من طريق الزىري عن أبي 3( ومسلم)2ما أخرجو البخاري)
جاء رجل إلى النبًي فقاؿ: أنشدؾ اهلل إال قضيت بيننا بكتاب اهلل، فقاـ خصمو وكاف أفقو منو 
فقاؿ: صدؽ، اقض بيننا بكتاب اهلل، وائذف لي يا رسوؿ اهلل، فقاؿ النبًي: قل، فقاؿ: إف ابني  

ائة شاة وخادـ، وإني سألت رجاالً من كاف عسيفاً في أىل ىذا فزنى بامرأتو، فافتديت منو بم
 أىل العلم فأخبروني أف على ابني جلد مائة وتغريب عاـ، وأف على امرأة ىذا الرجم.

فقاؿ: ))والذي نفسي بيده ألقضين بينكما بكتاب اهلل، المائة والخادـ رد عليك وعلى ابنك 
ترفت فارجمها((، فاعترفت جلد مائة وتغريب عاـ، ويا أنيس، اغد على امرأة ىذا فسلها فإف اع

 فرجمها.



__________ 
 ( المذكورة في الحديث في بداية الفصل.1)
 .34ص 8( صحيح البخاري ج2)
 .205ص 11( صحيح مسلم ج3)
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اعلم أنو ال نكارة في طلب حكم اهلل، وال في طلب حكم اهلل في كتابو، فإنو حق وصدؽ، لكن 
لقضاء بكتاب اهلل واالىتماـ على تخصيص القضاء بكتاب من المستبعد التركيز على أف يكوف ا

اط أف يكوف في كتاب اهلل؛ ألف اهلل، مع أف العادة في الخصومة طلب حكم اهلل من دوف اشتر 
غرض الخصمين ىو فصل الخصومة بينهما بحكم اهلل بدوف قيد أف يكوف في كتاب اهلل؛ ألنهم 

يكونوف مشغولين بالخصومة عن اقتراح أف يكوف الحكم بكتاب اهلل، مع أنهما بحضرة رسوؿ 
ك؛ ألنو ىضم للسنة اهللً ليس لهما حق في الفرار من سنتو، وال يقّرىما رسوؿ اهللً على ذل

وتوىين العتبارىا، وال حق لهما في اشتراط أف يكوف الحكم بكتاب اهلل، كما ال حق لهما أف 
يكوف الحكم بما في بعض القرآف دوف بعض؛ ألف الواجب ىو الحكم بما أنزؿ اهلل سواء في 

 الكتاب أـ في السنة، فظهر بمجموع ذلك بُعد ىذه الرواية عن الصحة وأنها منكرة.
ثم إف ظاىر الرواية أف الحكم ترّتب على الدعوى دوف جواب الخصم؛ ألنو في الرواية قاؿ 
عقيب ذكر الدعوى: فقاؿ: والذي نفسي بيده...إلى آخره، والحكم ال يكوف إال بعد سماع 

 جواب الخصم.
ثم إف في الحكم: ))وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عاـ(( وىذا ال يكوف على مجرد الدعوى، 

وال على اعتراؼ األب، بل ال بّد من أربعة شهود أو اإلقرار أربع مرات من االبن نفسو ال بل 
من األب، وكذلك في الحكم اإلرساؿ إلى الزوجة لسؤالها، وىذا ال يكوف من رسوؿ اهللً ألنو 

تجّسس وألنها ما دامت مستترة بستر اهلل فبل يطلب منها كشفو عنها، وىذا ألف الدعوى عليها 
 ب الولد فبل موجب لسماع دعواه؛ ألنو فضولي.من أ

( فقاؿ: يا 1وإذا كاف رسوؿ اهللً قد رّد ماعزًا األسلمي حتى أقّر أربع مرات، كما في البخاري)
 (.2رسوؿ اهلل إني زنيت، فأعرض عنو حتى أقر أربع مرات، ونحو ذلك في مسلم)

__________ 
 .22و ص 21ص 8( صحيح البخاري ج1)
 .203و ص 201ص 11ج ( صحيح مسلم2)
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( من طريق الزىري: فقاؿ: يا رسوؿ اهلل إني زنيت، فأعرض عنو، 2( ومسلم)1وفي البخاري)
فتنّحى تلقاء وجهو، فقاؿ لو: يا رسوؿ اهلل إني زنيت، فأعرض عنو، حتى ثّنى ذلك عليو أربع 

وف؟ قاؿ: ال، قاؿ: مرات، فلما شهد على نفسو أربع شهادات دعاه رسوؿ اهللً فقاؿ: أبك جن
 فهل أحصنت؟ قاؿ: نعم، فقاؿ رسوؿ اهلًل: ))اذىبوا فارجموه((.

فهذا الثبت في الحدود ومحاولة الستر على من أقر أوؿ مرة باإلعراض عنو، فكيف يسأؿ من 
 لم يقر؟ ليقّر، ليجب عليو الحّد إف اعترؼ؟

أتى ماعز بن مالك النبًي ( عن ابن عباس )رضي اهلل عنهما( قاؿ: لما 3وقد أخرج البخاري)
 قاؿ لو: لعّلك قَػبَّلت أو غمزت أو نظرت...إلى آخره.

وىذا يؤكد بُعد رواية الزىري: ))اغد على امرأة ىذا فسلها فإف اعترفت فارجمها(( فبينها وبين 
الحديث في ماعز مراحل ومسافات، فإذا كاًف قد تأّنى بماعٍز وأعرض عنو وقاؿ لو: ))لعّلك 

إلى آخره فباألولى أف ال يسأؿ امرأة لم تقر أصبلً وال جاءت لذلك، بل ىي غائبة، قبَّت...(( 
 وإنما قذفها رجل أجنبي فضولي.

ثم من البعيد أف يقوؿ: فإف اعترفت فارجمها، والرجم ال يكوف على مطلق االعتراؼ حتى يكوف 
 أربع مرات بل وال عقيب اإلقرار من المرأة حتى يتبين عدـ الحمل.

بعيد إرساؿ رجل واحد لرجمها وىي قد تدافع عن نفسها فتصارعو أو تراجمو إذا لم يكن ومن ال
 إال واحدًا.

 فتأكدت النكارة في ىذه الرواية بمجموع ما ذكرناه من الوجوه.
أما التهمة للزىري فيها فهو متهم بقصد نصرة عمر في إثبات الرجم ثابتة في كتاب اهلل كما ىو 

 (.5ومسلم) (4ظاىر رواية البخاري)
فكأف الزىري خاؼ أف يعاب ىذا على عمر؛ ألف القرآف محفوظ ال يضيع منو شيء لقوؿ اهلل 

 [.9تعالى: }ِإنَّا َنْحُن نَػزَّْلَنا الذّْْكَر َوِإنَّا َلُو َلَحاِفُظوَف{]الحجر:
__________ 

 .24ص 8( صحيح البخاري ج1)
 .193ص 11( صحيح مسلم ج2)
 .24ص 8( صحيح البخاري ج3)
 .26ص 8( صحيح البخاري ج4)
 .191ص 11( صحيح مسلم ج5)
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وليس في الرواية عن عمر دعوى أنها كانت من القرآف ثم نسخت، بل دعوى أنها ثابتة في  
كتاب اهلل، وذلك يفهم أو يوىم أنها لم تنسخ تبلوتها وكونها قرآناً، وإنما ظاىر كبلمو أنها لم 

 تكتب في المصحف.
اية عن عمر: أنو لوال أف يقوؿ الناس زاد في كتاب اهلل، لكتبها في المصحف، حتى أف في رو 

وىذا يؤكد اعتقاده أف آية الرجم باقية من كتاب اهلل لم تنسخ، وإنما تركها الناس، وظنوا أنها 
ليست من القرآف، فترؾ عمر كتابتها في المصحف لخوؼ القالة، ال ألنها قد نسخت عن  

 كونها من الكتاب.
زىري مّتهم بقصد نصرة عمر بإثبات آية الرجم في كتاب اهلل برواية: )أنشدؾ اهلل إال قضيت فال

 بيننا بكتاب...( إلى آخره.
 وفيها: )صدؽ، اقض بيننا بكتاب اهلل( وفيها: ))ألقضين بينكما بكتاب اهلل((. واهلل أعلم.

ن حنبل في ولعلو زاد حرص الزىري على نصرة عمر في ىذا الشأف ما أخرجو أحمد ب
( بسنده عن الشعبي: أف علّياً رضي اهلل عنو حين رجم المرأة من أىل الكوفة ضربها 1مسنده)

 يـو الخميس ورجمها يـو الجمعة وقاؿ: أجلدىا بكتاب اهلل، وأرجمها بسنة نبي اهلًل.
( حدثنا عبد اهلل حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة 2وفي مسند أحمد)

هيل عن الشعبي: أف علّياً رضي اهلل جلد شراحة يـو الخميس ورجمها يـو الجمعة وقاؿ: بن ك
 أجلدىا بكتاب اهلل، وأرجمها بسنة رسوؿ اهلًل.

( بسند ثالث عن الشعبي قاؿ: أُتي علي بموالة لسعيد بن قيس محصنة قد 3وروى في المسند)
 اهلل، ورجمتها بسّنة رسوؿ اهلًل.فجرت قاؿ: فضربها مائة ثم رجمها ثم قاؿ: جلدتها بكتاب 

وروى مثل ذلك في رجل عن الشعبي عن علي عليو السبلـ: جلدتو بكتاب اهلل، ورجمتو بسنة 
 (.4رسوؿ اهلًل، وذلك في المسند)

__________ 
 .93ص 1( المسند ج1)
 .107ص 1( المسند ج2)
 .116ص 1( مسند أحمد ج3)
 .116ص 1( مسند أحمد ج4)
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( بإسناده عن الشعبي أف علّياً عليو السبلـ قاؿ لشراحة: لعّلك 1مد في المسند)وأخرج أح
استكرىت، لعّل زوجك أتاؾ، لعّلك، لعّلك، قالت: ال، فلما وضعت ما في بطنها جلدىا ثم 

 رجمها فقيل لو: جلدتها ثم رجمتها، قاؿ: جلدتها بكتاب اهلل، ورجمتها بسنة رسوؿ اهلًل.
( بسند آخر عن 3بنحو ىذا بسند آخر عن الشعبي وكذا في المسند)( 2وأخرجو في المسند)

 الشعبي.
بالنوف ثم -( عن عبداهلل وصححو ولعّلو عبداهلل بن نجي 4وأخرجو الحاكم في المستدرؾ)

( من رواية الشعبي وصححو، وأقّره الذىبي على 5وأخرجو في المستدرؾ أيضاً) -الجيم
 تصحيحو في تلخيصو.

( بسنده عن الشعبي عن علي رضي اهلل عنو حين رجم المرأة يـو 6ي)ىذا، وأخرج البخار 
 الجمعة، وقاؿ: قد رجمتها بسنة رسوؿ اهلًل.

قلت: سند البخاري ىكذا: حّدثنا آدـ حدثنا شعبة حدثنا سلمة بن كهيل قاؿ: سمعت الشعبي 
 يحدث عن علي رضي اهلل عنو...إلى آخره فرواية البخاري مختصرة.

قبيل تصّرؼ القـو في الروايات لموافقة أغراضهم واعتقادىم المصلحة في  ويظهر أف ذلك من
 التصرؼ.

نعم، فظاىر ىذه الروايا أف الرجم بالسنة، ال بالكتاب، فلما قاؿ عمر ما قاؿ من أنو ثابت في  
 كتاب اهلل، مع ما ذكرنا كاف الزىري مظّنة النصرة لو برواية قّصة العسيف فهو متهم بها.

ىذا القدر من الروايات المتعّلقة بعمر ففيو تنبيو على غيره مما ىو ثابت في  ولنقتصر على
 الصحيحين، وقد كنت كتبت بعضو في المسّودة ثم رّجحت االختصار.

__________ 
 .141ص 1( مسند أحمد ج1)
 .140ص 1( مسند أحمد ج2)
 .153ص 1( مسند أحمد ج3)
 .364ص 4( مستدرؾ الحاكم ج4)
 .365ص 4ج ( مستدرؾ الحاكم5)
 .21ص 8( صحيح البخاري ج6)
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 فصل
 فأما روايات الزىري في أبي بكر.

 فقد مّر ما يتعلق بميراث بنت رسوؿ اهللً وتبليغ براءة.
 

( من طريق الزىري عن أنس أف أبا بكر كاف يصلي بهم في وجع 2( ومسلم)1وأخرج البخاري)
وىم صفوؼ في الصبلة كشف النبًي ستر  النبًي الذي توفي فيو حتى إذا كاف يـو االثنين

: فأشار -إلى قولو-الحجرة ينظر إلينا وىو قائم كأف وجهو ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك 
 إلينا النبًي: أتموا صبلتكم، وأرخى الستر، فتوّفي من يومو.

 النكارة
م خلف إف في رواية الزىري مبالغة ليست في غيرىا، كزيادة التبسم ليدّؿ على السرور بصبلته

 أبي بكر، وكوف ذلك في اليـو الذي توفي فيًو ليدّؿ على شدة عنايتو بذلك.
ووجو التهمة للزىري كونو يريد العناية بتفضيل أبي بكر، وسوؽ األدلة على ذلك بأساليب 

مختلفة شبو ما سبق لو في حديث الحديبية، وفي حديث براءة، لتمكين ذلك في النفوس فهو 
 مّتهم في ذلك.

 فصل
 ما يتهم بو الزىري.وم

( من طريق الزىري عن أبي ىريرة قاؿ: لما توفي رسوؿ اهلًل 4( ومسلم)3ما أخرجو البخاري)
واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قاؿ عمر ألبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد 

ال إلو إال اهلل عصم  قاؿ رسوؿ اهلًل: ))أمرت أف أُقاتل الناس حتى يقولوا ال إلو إال اهلل فمن قاؿ
مني مالو ونفسو إال بحقو، وحسابو على اهلل((؟ فقاؿ: واهلل ألُقاتلن من فّرؽ بين الصبلة والزكاة 

 فإف الزكاة حق الماؿ، واهلل لو منعوني عقاالً كانوا يؤدونو إلى رسوؿ اهللً لقاتلتهم على منعو.
الك، قاؿ: لما توفي رسوؿ اهللً ( من طريق الزىري عن أنس بن م5وأخرجو النسائي في سننو)

ارتّدت العرب، فقاؿ عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل العرب؟ فقاؿ أبو بكر: إنما قاؿ رسوؿ اهلًل: 
: واهلل لو منعوني عناقاً...إلى -إلى قولو-أمرت أف أقاتل الناس حتى يشهدوا أف ال إلو إال اهلل 

 آخره.
 البخاري ومسلم. وأخرجو من طريق الزىري عن أبي ىريرة كما في

__________ 
 .165ص 1( صحيح البخاري ج1)
 .142ص 4( صحيح مسلم ج2)
 .140ص 8( صحيح البخاري ج3)



 .200ص 1( صحيح مسلم ج4)
 .76ص 7( سنن النسائي ج5)
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 النكارة على ذلك
ف ىي دعوى الردة على الذين قاتلهم أبو بكر من أجل منعهم الزكاة مع االعتراؼ بأنهم يشهدو 
الشهادتين، ومع أف ليس في جواب أبي بكر ما يثبت رّدتهم غير منع الزكاة، وال أنهم ارتّدوا 
بنفي شرعية الزكاة، بل في الرواية: لو منعوني عقاالً أو عناقاً مما كانوا يؤدونو إلى رسوؿ اهلًل 

 لقاتلتهم.
وعلى أنو ال رّدة منهم  فدّؿ على أف القتاؿ ألجل المنع نفسو، وأنو نَػزَّؿ نفسو منزلة الرسوؿً 

 صريحة.
وحينئذ فبل نسّلم الردة منهم؛ ألف امتناعهم من تسليم الزكاة إلى أبي بكر ليس رّدة، وال دليل 

 على أنهم جحدوا شرعية الزكاة.
 التهمة للزىري في ىذه الرواية

أبي بكر إنو أراد تبرير قتاؿ أبي بكر للذين امتنعوا من تسليم الزكاة فهو متهم بقصده نصرة 
بتنزيهو عن قتاؿ المسلمين بغير حق شرعي، وجعلو قتاؿ القـو فضيلة ونصرة لئلسبلـ وحماية 

 للدين اكتسب ذلك الفضل وتلك النصرة لئلسبلـ والحماية أبو بكر، بزعم الزىري.
 ىذا، وقد بقيت روايات مما يتهم فيو الزىري نترؾ تفصيلها اكتفاء بما قد فصلناه وذلك:

 لهم، أمض ألصحأبي ىجرتهم، وال تردىم على أعقابهم.كروايتو: ال
وروايتو لحديث سبيعة بلفظ: قد حللت حين وضعت، دوف مجرد اإلذف لها بالتزوج، حين 

 شكت إليًو ليدّؿ على تعليق الحّل على الوضع، ال على الشكوى إلى رسوؿ اهللً.
 وروايتو في جلود الميتة، إنما حـر أكلها، بهذا اللفظ.

( وروايتو في جلد الميتة في 2( ومسلم)1يتو في حديث سبيعة فأخرجها البخاري معلقاً)أما روا
 (.4( ومسلم)3البخاري)

( عن الزىري عن عروة عن عائشة: أف النبًي كاف إذا اشتكى يقرأ 5وكروايتو التي أخرجها مسلم)
جاء بركتها. على نفسو بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعو كنت أقرأ عليو وأمسح عنو بيده ر 

 انتهى.
__________ 



 .13ص 5( صحيح البخاري ج1)
 .108ص 10( صحيح مسلم ج2)
 .231ص 6( صحيح البخاري ج3)
 .52وص 51ص 4( صحيح مسلم ج4)
 .182ص 14( صحيح مسلم ج5)
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وقد روى مسلم ىذه الرواية عن عروة من غير طريق الزىري بلفظ: لما مرض مرضو الذي مات 
 نفث عليو وأمسحو بيد نفسو.فيو، جعلت أ

 وىذا ال يدؿ على التكرار كرواية الزىري، بل يدؿ على الشروع في العمل واألخذ فيو.
ومثلها رواية البخاري عن الزىري عن عروة بلفظ: طفقت أنفث، ليس فيها داللة على التكرار، 

عروة وال ( من غير طريق 1بل ىي تحتمل مجرد الشروع مرة كما يشعر بو ما رواه مسلم)
الزىري، بل عن مسروؽ عن عائشة قالت: كاف رسوؿ اهللً إذا اشتكى منا إنساف مسحو بيمينو، 

ثم قاؿ: ))أذىب الباس رب الناس واشف أنت الشافي ال شفاء إال شفاؤؾ شفاء ال يغادر 
سقماً(( فلما مرض رسوؿ اهللً وثقل أخذت بيده ألصنع بو نحو ما كاف يصنع فانتزع يده من 

ثم قاؿ: ))اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق األعلى(( قالت: فذىبت أنظر فإذا ىو قد يدي 
 قضى.

ففي ىذا داللة على أف المحاولة كانت مرة محاولة يائسة، فضبلً عن وقوع ذلك مرة، فضبلً عن 
 تكراره.

ي أبي فالزىري مّتهم في رواية التكرار، وتحقيق الوقوع، وذلك بحبو تفضيل عائشة كما يصنع ف
 بكر وعمر.

وبهذا يتم الفصل األوؿ الذي جعلناه لذكر روايات يّتهم فيها الزىري، ويليو الفصل الثاني في 
 الزىري مع بني أمية.
__________ 

 .180ص 14( صحيح مسلم ج1)
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 الفصل الثاني في سيرة الزىري مع بني أمية
ا لفظو: وحكى الحاكم عن ابن ( م1قاؿ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة األعمش)

معين أنو قاؿ: أجود األسانيد األعمش عن إبراىيم عن علقمة عن عبداهلل، فقاؿ لو إنساف: 
 األعمش مثل الزىري؟

فقاؿ: برئت من األعمش أف يكوف مثل الزىري، الزىري يرى العرض اإلجازة، ويعمل لبني أمية، 
 قرآف. انتهى.واألعمش فقير صبور مجانب للسلطاف ورع عالم بال

 وال يخفى ما في آخر الكبلـ من التعريض بأف الزىري ليس ممن يوصف بالورع.
ويؤكده أنو لم يثبت عن أحد من علماء الجرح والتعديل وصفو بالورع، مع حرص جمهور القـو 

 على رفع شأنو، فلو كاف من أىل الورع لوصفوه بو، وألكثروا في ذلك.
ن الحسين الحوثي رحمو اهلل في تعليق الشافي حاكياً عن وقاؿ عبلمة العصر عّمي الحسن ب

اإلقباؿ للسيد المهدي ما لفظو: وحكى الذىبي أي عن الزىري أنو قاؿ: نشأت وأنا غبلـ، 
فاّتصلت بعبد الملك بن مرواف، ثم توفي عبدالملك فلزمت ولده الوليد، ثم سليماف، ثم 

 مراد، ولعلو في ميزاف الذىبي.عبدالعزيز، ثم لزمت ىشاـ بن عبدالملك. انتهى ال
__________ 

 .225ص 4( تهذيب التهذيب ج1)
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( قاؿ أحمد بن عبدربو المروزي: 1وقاؿ الذىبي في الميزاف، في ترجمة خارجة بن مصعب)
سمعت خارجة بن مصعب يقوؿ: قدمت على الزىري وىو صاحب شرط بني أمية، فرأيتو 

لناس في أيديهم الكابركوبات! فقلت: قّبح اهلل ذا ِمن يركب، وفي يده حربة، وبين يديو ا
 عالم...إلى آخره.

قولو: )الكابركوبات( لعّلو موّلد من الِكَبار والكوبات أي الطبوؿ والبرابط، والبرابط جمع بربط 
 وىو العود، كما في القاموس.
ناس، وقاؿ ( في ترجمة الزىري: قاؿ الليث: كاف من أسخى ال2وفي تذكرة الحّفاظ للذىبي)
 غيره: كاف جنديّاً! جليبًل!!.

وقاؿ الزمخشري في الكشاؼ في تفسير قولو تعالى: }َوالَ تَػرَْكُنوا ِإَلى الَِّذيَن ظََلُموا فَػَتَمسَُّكُم 
[اآلية في أواخر سورة ىود ما لفظو: ولما خالط الزىري السبلطين كتب إليو 113النَّاُر{]ىود:

 أخ لو في الدين:



إياؾ أبا بكر من الفتن، فقد أصبحت بحاؿ ينبغي لمن عرفك أف يدعو لك عافانا اهلل و 
ويرحمك أصبحت شيخاً كبيراً وقد أثقلتك نعم اهلل بما فّهمك اهلل من كتابو وعّلمك من سنة 

نُػنَُّو ِللنَّاِس َواَل  نبيو، وليس كذلك أخذ اهلل الميثاؽ على العلماء، قاؿ اهلل سبحانو: }لَُتبَػيػّْ
 [.187ُو{]آؿ عمراف:َتْكُتُمونَ 

__________ 
 .315ص 1( الميزاف للذىبي ج1)
 .103ص 1( تذكرة الحفاظ ج2)
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واعلم أف أيسر ما ارتكبت، وأخّف ما احتملت أنك آنست وحشة الظالم، وسّهلت سبيل الغي 
م، بدنوّْؾ ممن لم يؤد حقاً ولم يترؾ باطبلً حين أدناؾ، اتخذوؾ قطباً تدور عليك رحى باطله

وجسراً يعبروف عليك إلى ببلئهم، وسلماً يصعدوف فيك إلى ضبللهم، ُيدخلوف بك الشك على 
 العلماء، ويقتادوف بك قلوب الجهبلء.

فما أيسر ما عّمروا لك في جنب ما خّربوا عليك، وما أكثر ما أخذوا منك في جنب ما أفسدوا 
 عليك من دينك.

ُعوا فما يؤمنك أف تكوف ممن قاؿ اهلل فيهم: }فَ  َخَلَف ِمْن بَػْعِدِىْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّبَلَة َواتػَّبػَ
 [.59الشََّهَواِت َفَسْوَؼ يَػْلَقْوَف َغيِّا{]مريم:

فإنك تعامل من ال يجهل ويحفظ عليك من ال يغفل، فداِو دينك فقد دخلو سقم، وىيئ زادؾ 
 في السماء، والسبلـ.فقد حضر السفر البعيد، وما يخفى على اهلل من شيء في األرض وال 

وقد روى ىذا قبل الزمخشري اإلماـ الموفق باهلل أحد أئمة الزيدية في كتاب االعتبار وسلوة 
 العارفين، في باب مداناة العلماء من األمراء ومخالطتهم باختبلؼ يسير.

( حكاية كبلـ أبي حاـز 1وفي كتاب اإلمامة والسياسة المعروؼ بتاريخ الخلفاء البن قتيبة)
( قاؿ الزىري: إنو لجاري منذ 2سليماف بن عبدالملك، وساؽ ذكر المحاورة بينهما حتى قاؿ)ل

 ثبلثين سنة ما كّلمتو قّط.
: صدقت ألنك نسيت اهلل ونسيتني، ولو ذكرت اهلل لذكرتني.  قاؿ أبو حاـز

 قاؿ الزىري: أتشتمني؟
 قاؿ لو سليماف: بل أنت شتمت نفسك، أما علمت أف للجار حقًا.

: إف بني إسرائيل لما كانوا على الصواب كانت األمراء تحتاج إلى العلماء وكانت قاؿ  أبو حاـز



العلماء تفر بدينها من األمراء، فلما رُئي قـو من أراذؿ الناس تعلموا العلم وأتوا بو األمراء 
استغنت األمراء عن العلماء واجتمع القـو على المعصية فسقطوا وىلكوا، ولو كاف علماؤنا 

 ؤالء يصونوف علمهم لكانت األمراء تهابهم وتعّظمهم.ى
 فقاؿ الزىري: كأنك إيّاي تريد، وبي تعّرض.

__________ 
 .88ص 2( تاريخ الخلفاء ج1)
 .90ص 2( تاريخ الخلفاء ج2)

(1/75) 

 

 قاؿ: ىو ما تسمع. انتهى المراد.
( أنبأنا 1ق البن عساكر)وفي ترجمة اإلماـ علي بن أبي طالب عليو السبلـ من تاريخ مدينة دمش

جعفر بن إبراىيم الجعفري قاؿ: كنت عند الزىري أسمع منو، فإذا عجوز قد وقفت عليو 
 فقالت: يا جعفري، ال تكتب عنو، فإنو ماؿ إلى بني أمّية، وأخذ جوائزىم.

 فقلت: َمن ىذه؟ قاؿ: أختي رقّية، خرفت!
 ه.قالت: ]بل[ خرفت أنت، كتمت فضائل آؿ محمد... إلى آخر 

وقاؿ اإلماـ المنصور باهلل عبد اهلل بن حمزة عليو السبلـ في الشافي، في بحث رواية صبلة أبي 
بكر بالناس، في مرض رسوؿ اهلًل: والزىري، وىو لساف بني أمية والخاصة لهشاـ بن عبدالملك 

 الجّبار العنيد.
أعاف الظلمة من بني  وقاؿ عليو السبلـ بعد ذلك الكبلـ بقليل: وابن شهاب مائل إلى الدنيا،

 أمّية على ملكهم بعلمو، وأصاب من دنياىم نصيباً وافرًا. انتهى.
، ومحّقق لسبب الجرح صحيح.  وىذا جرح من ىذا اإلماـ العظيم بصيغة الجـز

( بسنده عن معمر عن الزىري حديثاً في فضل علي عليو 2وأخرج ابن المغازلي في المناقب)
وقد حدثني في مرضة مرضها، ولم أسمعو يحّدث عن -لزىري السبلـ ثم قاؿ معمر: حّدثني ا
فلما بّل من مرضو ندـ، فقاؿ: يا يماني، اكتم ىذا الحديث  -عكرمة قبلها أحسبو: وال بعدىا

 ال يعذروف أحداً في تقريظ علي وذكره. -يعني بني أمية-واطوه، فإف ىؤالء 
 ذي سمعت؟قلت: فما بالك أوعبت مع القـو يا أبا بكر، وقد سمعت ال

 قاؿ: حسبك يا ىذا، إنهم شركونا لي لهائِهم فانحططنا في أىوائهم. انتهى.
قاؿ في القاموس في تفسير: )الّلهوة( بالضم والفتح: ما ألقيتو في فّم الرحى والعطية أو أفضل 



 العطايا وأجزلها، كاللهية، والحفنة من الماؿ أو األلف من الدنانير والدراىم ال غير.
 ي القاموس: إنو يجمع على َلهاٍء وِلهاٍء بفتح البلـ وكسرىا.ثم أفاد ف

__________ 
 .73ص 2( تاريخ دمشق، ترجمة اإلماـ علي عليو السبلـ ج1)
 .141( المناقب للمغازلي ص2)
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وىذا الذي نقلتو من مناقب ابن المغازلي نقلتو من النسخة المطبوعة، وقد رواه السيد العبلمة 
الهادي القاسمي في كتابو حاشية كرامة األولياء عن ابن المغازلي بلفظ: )حسبك، عبداهلل بن 

 إنهم شركونا في إمارتهم فانحططنا لهم في أىوائهم(. انتهى، وأظنو نقلو من نسخة خطّية.
وفي مجموع الهادي والقاسم عليهما السبلـ عن القاسم بن إبراىيم عليو السبلـ ما لفظو: 

دي ىذه العامة من تفسير ىذه اآلية المحكمة عن ابن شهاب، وال من وليس ]يصح[ ما في أي
كاف من لفيفو وأصحابو، الذين كانوا ال يعدلوف بطاعة بني أمية وما أشركوىم فيو من دنياىم 

( مع ما سلم لهم منها ما حاطوا بو ودفعوا بو عنها من تلبيس لتنزيل، أو 1الدنّية، فلم يبالوا)
اب لما كاف ]من[ كثرة وفادتو إليهم معروؼ، وبما كاف لو من كثرة تحريف لتأويل، وابن شه

 الضياع والغّلة، بهم موصوؼ. انتهى.
ورواه عن القاسم عليو السبلـ الشرفي في تفسير آؿ محمد المسمى المصابيح، عند قوؿ اهلل 

 [.33تعالى: }ِإنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحارِبُوَف اهلل َوَرُسوَلُو{]المائدة:
 قلت: يقّرب إلى ىذا أمراف:

( في ترجمة عكرمة: وأما قبولو لجوائز األمراء 2األوؿ: أف ابن حجر قاؿ في مقدمة فتح الباري)
 فليس ذلك بمانع من قبوؿ روايتو، وىذا الزىري قد كاف في ذلك أشهر من عكرمة.

__________ 
وأف الصواب )يبالوا( ( في األـ: )فلم ينالوا( بالنوف، وأظن النقط من غلط النساخ، 1)

 بالموحدة من أسفل.
 .427( فتح الباري ص2)
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األمر الثاني: الروايات عن الزىري العديدة الدالة بمجموعها على مخالطتو ألمراء األموية، وىي 
( من النسخة المجردة عن 1مفّرقة مع روايات تجّر إلى ذكر ذلك نحو ما أخرجو البخاري)

ىري قاؿ: قاؿ لي الوليد بن عبدالملك: َأبلغك أف علياً كاف في من قذؼ الشروح بسنده إلى الز 
عائشة؟ قلت: ال، ولكن قد أخبرني رجبلف من قومك أبو سلمة بن عبدالرحمن، وأبو بكر بن 

 عبدالرحمن بن الحارث: أف عائشة )رض( قالت لهما: كاف علي مسلّْماً في شأنها. انتهى.
يلو، وأنو أراد التقرب إلى الوليد بهذه الرواية التي لم ُيسأؿ وىذا دليل على انحراؼ الزىري وم

 عنها، إنما سئل عن القذؼ، وقد كاف يكفيو أف يقوؿ: ال، لم يبلغني.
(: وروى عنبسة عن يونس عن ابن 2وقاؿ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة الزىري)

 شهاب قاؿ: وفدت إلى مرواف، وأنا محتلم.
: وقاؿ سعيد بن عبدالعزيز، سأؿ ىشاـ بن عبدالملك الزىري أف يملي (3وفي ترجمتو أيضاً)

على بعض ولده فدعا بكاتب فأملى عليو أربعمائة حديث، ثم إف ىشاماً قاؿ: إف ذلك الكتاب 
 قد ضاع فدعا الكاتب فأمبلىا عليو...إلى آخره.

الزىري لؤلموية فأما  والغرض اإلشارة إلى ما ىو من ىذا القبيل من الروايات الدالة على مخالطة
 ترجمتو في تهذيب التهذيب وغيره ففيها مدح كثير بالحفظ أو بالعلم وكثرة الحديث.

 فأما المدح بالزىد أو الورع فلم نجد لو شيئًا.
وقد وقعت كلمة مصّحفة في خبلصة تهذيب الكماؿ وىي للخزرجي ففيها عن مالك أنو قاؿ 

 ما لو في الناس نظير. انتهى.في الزىري: كاف من أسخى الناس وتقياً، 
__________ 

 .60ص 5( صحيح البخاري ج1)
 .451ص 9( تهذيب التهذيب ج2)
 .449ص 9( تهذيب التهذيب ج3)
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وىذه الكلمة مصّحفة واألصل: )وبقي ما لو في الناس نظير( يعني في العلم، والدليل على ذلك 
حد، وىو تهذيب الكماؿ، لكّن أف خبلصة التهذيب أصلها وأصل تهذيب التهذيب وا

)الخبلصة( مختصرة، وتهذيب التهذيب مبسوط، وىذه الكلمة غير موجودة في تهذيب 
التهذيب، مع أف لها أىمية توجب ذكرىا لو كانت موجودة في تهذيب الكماؿ، لتوفر داعي 

على أنها مؤلف تهذيب التهذيب إلى الرفع من شأف الزىري؛ ألنو من أئمتو، فلما لم يذكرىا دّؿ 



غير موجودة في أصلها الذي ىو تهذيب الكماؿ، فدّؿ على أف األصل: )كاف الزىري من 
 أسخى الناس وبقي ما لو في الناس نظير(.

يؤكد ذلك أف ترجمة الزىري في كتاب الجرح والتعديل البن أبي حاتم مبسوطة، وفيها مدح لو  
سنده عن ابن القاسم قاؿ: سمعت كثير بالعلم والحفظ وليس فيها تلك الكلمة، بل فيها ب

مالكاً يقوؿ: بقي ابن شهاب وما لو في الدنيا نظير، وقد بحثت بعد ىذا في )تهذيب الكماؿ( 
 نفسو فما وجدت فيو تلك الكلمة.

 (.1فظهر أف كلمة )الخبلصة( فيها تصحيف )بقي( إلى )تقي( باختبلؼ النقط)
اة، ظن الصواب كتابتها باأللف بعد الياء ألنها ولعل الناسخ بعد أف توىم أنها تقي بالتاء المثنّ 

عنده منصوبة لكونها خبر )كاف( فكتبها )تقياً( العتقاده أف كتابتها تقي بالتاء المثناة وبدوف 
 ألف غلط محقق.

__________ 
 ( ىذا ما حققو السيد العبلمة الحوثي داـ عبله، وىو الحق.1)

 ( ىو:436ص) 26... والموجود في مطبوعة تهذيب الكماؿ ج
 قوؿ عمر بن عبد العزيز: لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية منو. -1... 
 عن مكحوؿ: ما بقي على ظهرىا أحد أعلم بسنة ماضية من الزىري. -2... 

 ( عن مالك: كاف ابن شهاب من أسخى الناس.440... وفي ص)
 خزرجي، فبلحظ..... وليست لكلمة )تقياً( أثر في ترجمتو ىناؾ، مع أنو األصل لكتاب ال
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ىذا، مع أف رواية )الخبلصة( عن مالك مرسلة وغريبة فهي مردودة لنكارتها، ويؤكد ما ذكرناه ما 
( بإسناده عن ابن أبي أويس قاؿ: سمعت 1رواه الخطيب في كتابو الكفاية في علم الرواية)

نكم، لقد أدركت خالي مالك بن أنس يقوؿ: إف ىذا العلم دين، فانظروا عّمن تأخذوف دي
يقولوف: )قاؿ رسوؿ اهلًل( فما  -وأشار إلى مسجد رسوؿ اهللً -سبعين عند ىذه األساطين 

أخذت عنهم شيئاً، وإف أحدىم لو ائتمن على بيت ماؿ لكاف بو أميناً، إال أنهم لم يكونوا من 
ىو شاب أىل ىذا الشأف، ويقدـ علينا محمد بن مسلم بن عبيداهلل )ابن عبداهلل بن شهاب( و 

 فنزدحم على بابو. انتهى.
ومعنى ىذا أنو ترؾ العّباد والنّساؾ بمسجد رسوؿ اهللً األمناء، وعدؿ إلى الزىري وىو شاب، 

 وذلك ألف الزىري من أىل ىذا الشأف.



فكاف خبلصة الكبلـ أنو ترؾ العّباد وعدؿ إلى الزىري، وذلك يشعر بأف الزىري ليس من العّباد 
ذلك أف يصفو مالك بأنو: )تقي ما لو في الناس نظير( ألف من كاف في وأنو ال يستقيم مع 

التقوى منقطع النظير ال بد أف يكوف من العابدين؛ ألف الباعث على التقوى باعث على العبادة 
وىو الخوؼ والرجاء والرغبة في الشكر وتعظيم اهلل جل جبللو، فتأكد أف مالكاً لم يصفو 

 ي )الخبلصة( عنو تصحيف.بالتقوى المذكورة، وأف ما ف
فإف قيل: إف تعظيم القـو للزىري، واّتخاذىم لو إماماً في الحديث يدّؿ على أنو عندىم من أىل 

 الفضل في الدين.
 قلنا: ال نسلم ذلك:

( 2فقد رووا عن بعض أئمتهم ما يدؿ على خبلؼ ذلك، ففي كتاب المجروحين البن حباف)
 نجد الصالحين أكذب منهم في الحديث. عن يحيى بن سعيد القطاف أنو قاؿ: لم

وروى ابن حباف ىنالك أيضاً عن عمرو الناقد عن وكيع أنو قاؿ وسألو رجل فقاؿ: يا أبا سفياف، 
تعرؼ حديث سعيد بن عبيد الطائي عن الشعبي في رجل حّج ثم حّج قاؿ: من يرويو؟ قلت: 

 وىب بن إسماعيل، قاؿ: ذاؾ رجل صالح وللحديث رجاؿ. انتهى.
__________ 
 .159( الكفاية في علم الرواية ص1)
 .67ص 1( المجروحين البن حباف ج2)
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أي من -ذكره ابن حباف في النوع الخامس من أنواع الجرح في الضعفاء فقاؿ فيو: ومنهم 
 من كبر وغلب عليو الصبلح والعبادة وغفل عن الحفظ والتمييز...إلى آخره. -الرواة

ألف الذي يسبب الغفلة ىو الكبر والضعف، فأما الصبلح فهو بالعكس  وىذه طريقة تلبيس؛
يدعو إلى الحفظ؛ ألف اإليماف يسبب الرغبة في العلم والحرص عليو بقدر اإليماف وقوتو، وإذا 

قوي الحرص على العلم كاف ذلك سبباً لحفظو، وألف الصالحين تكوف أذىانهم موجهة للعلم 
ألف العلم ىو الذي بو تقـو العبادة فليس معنى العبادة مجانبة  وال تشغلهم العبادة عن العلم؛

العلم واإلعراض عنو، بل معناىا العمل بالعلم، والحاجة إلى العلم تستمر حتى الموت، فالمؤمن 
ال يعتقد أف قد استغنى عنو، بل يعتقد أنو ال بد منو في العبادة، وأف من العبادة التعليم، وإفادة 

ر أف الصالحين ابتعدوا عن السلطاف، ولم يساعدوه على ما يهواه في من سأؿ، والذي ظه
أسلوب الحديث من الزيادة والنقصاف فاضطروا إلى السكوت، ومنع الناس من التعلم منهم 



 وقيل: ليسوا من أىلو.
( بسنده عن ابن أبي الزناد عن أبيو 1كما روى مسلم في أوؿ صحيحو والخطيب في الكفاية)

مدينة مائة، كلهم مأموف ما يؤخذ عنهم شيء من الحديث، يقاؿ: ليس من قاؿ: أدركت بال
 أىلو. انتهى.

وكاف أبو الزناد في عهد األموية، ومع ذلك كاف الصبلح والدين فائقاً في أىل البيت وشيعتهم،  
كما يعرؼ باستقراء التاريخ، وكاف المخالفوف لهم في الغالب أقرب إلى السلطاف وإلى الدنيا، 

مظنة أف يجعلوا الصبلح غير مرّجح لقبوؿ الرواية؛ ألف أىل البيت وشيعتهم يرووف  فكانوا
خبلؼ مذىب القـو في الفضائل وغيرىا، ومنهم من ىو مشهور بالفضل يعسر على القـو 

 جرحو إال بأنها أدركتو غفلة الصالحين!
__________ 

 .159( الكفاية للخطيب ص1)
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ابن حباف وأضرابو، بل اتهمهم في باب الجرح والتعديل، فهم  فاعرؼ ىذا وال تغتر بقوؿ
يميلوف إلى تقوية مذىبهم بتعديل رجالهم وتضعيف خصومهم، ومع ذلك عداوة المذىب، فهي 

باعث على الجرح شديد، وكذلك الحسد، وكذلك الرغبة في إسعاد السلطاف وموافقة ىواه، 
 نسأؿ اهلل العصمة والتوفيق.

ذكرناه في الزىري تتأكد الروايات الدالة على ميلو إلى الدنيا وركونو إلى نعم، وبمجموع ما 
 الذين ظلموا، فصار متهماً بمساعدتهم في الحديث بما ينفق عند العامة وال يبطل ثقتو عندىم.

( حدثنا عبد اهلل حدثني أبي حدثنا روح حدثنا إسحاؽ حدثنا 1وفي مسند أحمد بن حنبل)
عبدالرحمن بن مهدي حدثنا سفياف عن أبي موسى عن وىب بن منبو عمرو بن دينار، وحدثنا 

عن ابن عباس أف النبًي قاؿ: ))من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطاف 
 افتتن((. انتهى.

 ( بلفظ: ))من اتبع السلطاف افتتن((.3( وأخرجو النسائي)2وأخرجو أبو داود في سننو)
(: وفي حديث عمر في مسنده لئلسماعيلي من 4على البخاري) وقاؿ ابن حجر في شرحو

طريق أبي مسلم الخوالني عن أبي عبيدة بن الجراح عن عمر رفعو قاؿ: ))أتاني جبريل فقاؿ: 
إف أمتك مفتنة من بعدؾ، فقلت: من أين؟ قاؿ: من قَبل أمرائهم وقرائهم يمنع األمراء الناس 

 تبع القراء ىؤالء األمراء فيفتنوف(( الحديث.من الحقوؽ فيطلبوف حقوقهم فيفتنوف وي



( بسنده عن أنس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلًل: 5وأخرج اإلماـ أبو طالب عليو السبلـ في األمالي)
 ))اتقوا العابد الجاىل والعالم الفاسق((.

وأخرج ىنالك بسنده عن علي عليو السبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلًل: ))الفقهاء أمناء الرسل ما لم 
 ا في الدنيا((.يدخلو 

 قيل: وما دخولهم في الدنيا يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: ))اتباع السلطاف، فإذا فعلوا ذلك فاحذروىم((.
__________ 

 .357ص 1( مسند أحمد ج1)
 .111ص 3( سنن أبي داود ج2)
 .196ص 7( سنن النسائي ج3)
 .4ص 13( فتح الباري ج4)
 ر منهم.باب ذكر علماء السوء والتحذي 156( األمالي ص5)
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 (.1وروى المرشد باهلل عليو السبلـ في األمالي مثلو)
( عن علي عليو السبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلًل: ))تعوذوا باهلل من جّب الحزف 2وفي كنز العماؿ)

 : وإف من شر القراء من يزور األمراء((.-إلى قولو في آخر الحديث-
 أفاد في كنز العماؿ أنو أخرجو ابن عساكر.

( عن ابن عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلًل: ))إنها ستكوف أمراء يعرفوف 3في كنز العماؿ أيضاً)و 
وينكروف فمن ناواىم نجا، ومن اعتزلهم سلم أو كاد، ومن خالطهم ىلك(( أفاد أنَّو أخرجو ابن 

 أبي شيبة.
لهم  فتحصل من ىذه الجملة أف الزىري في ميلو ألمراء األموية ومخالطتو لهم متهم بالنصرة
والمعاونة والمساعدة بالروايات التي تسوغ عند العامة، وال تجرح فيو عند خاصة أتباعو 

وأشباىو وأضرابو، وال سيما بالزيادة في الروايات التي قد روى أصلها غيره، والنقص وتوليد 
 السند كما سبق مثاؿ ذلك في الفصل األوؿ.

( عن الزىري أنو قيل لو:  4في كنز العماؿ) ومما يقوي أف الزىري مظنة المعاونة لهم ما أخرجو
 كنا ال نزاؿ نحسن الظن بالرجل من أىل القرآف وأىل المساجد ثم تخالف قاؿ: ذلك النقص.

__________ 
 .68ص 1( األمالي ج1)



 باب التحذير من علماء السوء الطبعة الثانية. 1348ح 166ص 10( كنز العماؿ ج2)
 ، الطبعة الثانية.2122لمرقمالحديث ا 474ص 5( كنز العماؿ ج3)
 .1097ح 243ص 11( كنز العماؿ ج4)
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ثم قاؿ: إف الناس كانوا في حياة رسوؿ اهللً أىل سّنة، ولم يكن لهم كثير عبادة، ولكنهم كانوا 
يؤدوف األمانة ويصدقوف النّية، فلما مات رسوؿ اهللً ىبط الناس درجة، وكانوا على شريعة من 

كر وعمر، فلما مات عمر ىبط الناس درجة، وكاونوا مع عثماف حسنة عبلنيتهم أمرىم مع أبي ب
فبل بأس بحالهم حتى قتل عثماف انهتك الحجاب، وكاف الناس في فتنتهم استحلوا الدماء 

فتقاطعوا وتدابروا حتى انكشفت عنهم، ثم ألفهم اهلل في زمن معاوية فكانوا أىل دنيا يتنافسوف 
ثم حضرتهم فتنة ابن الزبير، فكانت الصيلم، ثم صلحوا على يدي فيها، ويتصنعوف لها، 

عبدالملك بن مرواف فأنت منكر معهم ما تذكر من حسن ظنك بهم وخبلفهم فليس يزاؿ ىذا 
 األمر ينتقص... إلى آخره.

 أفاد في كنز العماؿ أنو أخرجو ابن عساكر.
عتو وزناً، بل جعل عهدىم عهد وىذا كبلـ من لم يجعل ألمير المؤمنين علي عليو السبلـ وشي

-فتنة، وسّوى في ذلك بينهم وبين الفئة الباغية، ثم زاد على ذلك فأشار إلى أف عهد معاوية 
عهد نعمة وخير باجتماع األمة تحت  -بعد ما تم لو األمر بقتل أمير المؤمنين ومصالحة الحسن

اطل، ولم يبق للحق في ذلك دولة معاوية؛ ألنهم في نظره قد تخلصوا من الفتنة حين غلب الب
في عهد خير، ألفهم اهلل عليو، وإنما كانوا  -بزعم ىذا القائل-العهد دولة في الحقيقة، فكانوا 

في النقص الديني الذي جرت بو العادة؛ ألف الناس ال يزالوف ينقصوف، فكانوا في ذلك العهد 
الزبير، وألغى ذكر مصيبة كرببلء، أبناء دنيا يتنافسوف فيها ويتصنعوف لها، ثم حضرتهم فتنة ابن 

ومصيبة الحرة لكبر عارىما وإثمهما على يزيد، فذكرىما غير موافق لهوى األمويين في عهد 
 الزىري.

 ثم قاؿ: ثم صلحوا على يدي عبدالملك.
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فانظر كيف قاؿ: )صلحوا على يدي عبدالملك؟( ولم يقل: كانوا أىل دنيا يتصنعوف لها؛ ألف 
لملك الذي يريد الزىري التقرب إليو، فجعل عهده عهد صبلح تخلفت فيو عادة عهد عبدا

النقص التي كانت في الماضي بالصورة التي ذكرىا، وحل مكانها الصبلح بالنسبة إلى عامة 
الناس، ولذلك صار السائل يستنكر النقص واختبلؼ حسن الظن بالرجل؛ ألف السائل في عهد 

من بعد موت رسوؿ اهللً وسيكوف بعد موت عبدالملك إلى زماف  الصبلح وقلة النقص الذي بدأ
 الجاىلية اآلخرة.

وانظر كيف لم يجعل عهد علي عليو السبلـ عهد صبلح بالنسبة إلى علي عليو السبلـ 
وأصحابو؟ وكانوا جمعاً كبيرًا جّماً غفيرًا، ال يترؾ ذكرىم لقلتهم، وىم أىل الحق والصبر 

ا، وإف كانوا في ىذه الخصاؿ متفاوتين، وكاف كثير منهم في آخر عهد والجهاد والزىد في الدني
علي عليو السبلـ متخاذلين متواكلين، فهذا عيب فيهم لتقصيرىم في نصح إماـ المسلمين 

علي بن أبي طالب، فهو عيب نسبي بالنسبة إلى الناصحين منهم، ال بالنسبة إلى أعدائو عليو 
تنة، بل ىم أىل الحق العاملين بقوؿ اهلل تعالى: }فقاتلوا السبلـ وعلى ذلك فليسوا أصحاب ف

[ وإف تفاوتوا في مقادير العمل باآلية، وإنما أىل الفتنة ىم البغاة من 9التي تبغي{]الحجرات:
 الناكثين والقاسطين والمارقين.

فتأمل، كيف كاف في كبلـ الزىري خلط البريء بالمذنب، ولبس الحق بالباطل، وجعل تلك  
فتنة تابعة لقتل عثماف؟ وذلك مما يعجب األمويين في عهد الزىري، فتأمل وقس على كلها 

 ذلك، وعلى ما سبق في الفصل األوؿ من رواياتو التي يتهم فيها بمساعدة بني أمية.
وىنا ننقل بعض كبلـ لئلماـ القاسم بن محمد عليو السبلـ في الزىري تتميماً للفائدة قاؿ عليو 

ـ في كتاب الزكاة في باب أحكاـ األرضين في فصل فيما يملك رسوؿ اهلًل السبلـ في االعتصا
قاؿ عليو السبلـ: )فأما الزىري فبل يختلف المحدثوف وأىل التواريخ في أنو كاف مدلساً، وفي 

 (.1أنو كاف من أعواف ظلمة بني أمية، وقد أمروه على شرطتو()
__________ 

 .2/160( االعتصاـ 1)
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في علـو الحديث للحاكم رضي اهلل عنو: قيل ليحيى بن معين: األعمش خير أـ قاؿ: )و 
 (.1الزىري؟ فقاؿ: برئت منو إف كاف مثل الزىري، إنو كاف يعمل لبني أمية()

وروى أبو جعفر عن الزىري: أنو قاؿ لعلي بن الحسين سبلـ اهلل عليهما: )كاف معاوية يسكتو 



 الحلم وينطقو العلم(.
 (.2سبلـ: كذبت يا زىري، كاف يسكتو الحصر، وينطقو البطر)فقاؿ عليو ال

وروى جرير بن عبدالحميد عن محمد بن شيبة قاؿ: شهدت مسجد المدينة فإذا الزىري وعروة 
 بن الزبير يذكراف علياً فناال منو.

 قاؿ اإلماـ عليو السبلـ: قلت: وباهلل التوفيق قد تقدـ عن النبًي: ))إف علياً عليو السبلـ ال
 يبغضو إال منافق((.

 وقد تقدـ عن النبًي أنو قاؿ: ))سباب المؤمن فسق((.
__________ 

: )إف يحيى بن معين سألو إنساف: األعمش مثل 54( في علـو الحديث للحاكم ص1)
الزىري؟ فقاؿ: برئت من األعمش أف يكوف مثل الزىري، الزىري يرى العرض واإلجازة، وكاف 

عمش فمدحو، فقاؿ: فقير صبور مجانب للسلطاف، وذكر علمو يعمل لبني أمية، وذكر األ
: )قاؿ 1/625بالقرآف وورعو(، وفي ميزاف االعتداؿ للذىبي قاؿ في ترجمة خارجة بن مصعب

أحمد بن عبدويو المروزي: سمعت خارجة بن مصعب يقوؿ: قدمت على الزىري وىو صاحب 
الناس في أيديهم الكابركوبات )آلة من شرطة بني أمية، فرأيتو ركب وفي يده حربة، وبين يديو 

آالت اللهو( فقلت: قبح اهلل ذا من عالم فلم أسمع منو(. انظر كتاب )رؤية اهلل بين العقل 
 والنقل(.

 .226( الفلك الدوار: 2)
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وفي أمالي المرشد باهلل: أخبرنا أبو القاسم التنوخي الصوري قراءة عليو قاؿ: أخبرنا أبو يعقوب 
بن سعد بن الحسن بن سعد الفسوي قراءة عليو وأنا أسمع، سنة إحدى وسبعين  إسحاؽ

وثبلثمائة، قاؿ: أخبرنا جدي حرملة بن يحيى، قاؿ: أخبرنا أبو وىب قاؿ: أخبرنا عبدالرحمن 
: إف سليماف بن ىشاـ بن عبدالملك قدـ المدينة ومعو ابن  بن زيد بن أسلم قاؿ: قاؿ أبو حاـز

ي حاـز فدخل عليو، فإذا سليماف بن ىشاـ متكئاً وابن شهاب عند رجليو شهاب، فأرسل إلى أب
 قاعدًا، قاؿ: فسّلمت وأنا متكئ على عصاي.

 فقاؿ ابن شهاب: أال تتكلم يا أعرج.
قاؿ: قلت: وما يتكلم األعرج، ليس لؤلعرج حاجة جاء لها فيتكلم، وإنما جئتكم لحاجتكم 

 إلّي آتيو، فلوال الَفَرُؽ من شركم ما جئتكم. التي أرسلتم إلّي فيها، وما كل من يرسل



 فجلس سليماف بن ىشاـ فقاؿ: ما المخرج مما نحن فيو؟
: أعاىد اهلل في نفسي ال يمنعني دريهماتك أف أقوؿ الحق في اهلل.  فقاؿ أبو حاـز

قاؿ: قلت: المخرج مما أنت فيو ال تمنع شيئاً أعطيتو من حق أمرؾ اهلل أف تجعلو فيو، وال 
 ب شيئاً منعتو لشيء نهاؾ اهلل أف تطلبو.تطل

 قاؿ ابن ىشاـ: ومن يطيق ىذا؟
 قاؿ: يطيقو من طلب الجنة وىرب من النار، وذلك فيهما قليل.

 فقاؿ ىشاـ: ما رأيت كاليـو حكمة قط أجمع وال أحكم.
 قاؿ ابن شهاب: فإنو جاٌر لي وما جالستو قط.

: إني مسكين ليست لي دراىم لو ك  انت لي دراىم جالستني.قاؿ أبو حاـز
 فقاؿ ابن شهاب: قرضتني.

 قاؿ: إياؾ أردت.
 قاؿ ابن شهاب: أال تحدثني يا أبا حاـز بشيء بلغني أنك وصفت بو أىل العلم وأىل الدنيا.
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قاؿ: بلى، إني أدركت أىل الدنيا تبعاً ألىل العلم، حيث كانوا يقضى ألىل العلم بما قسم اهلل 
م وآخرتهم، وال يستغني أىل الدنيا من أىل العلم لنصيبهم من العلم، ثم حاؿ لهم حوائج دنياى

الزماف فصار أىل العلم تبعاً ألىل الدنيا، حيث كانوا، فدخل الببلء على الفريقين جميعاً، ترؾ 
أىل الدنيا النصيب الذي تمسكوا بو من العلم حين رأوا أىل العلم قد جاءوىم، وضيع أىل 

 سم لهم باتباعهم أىل الدنيا.العلم جسيم ما ق
قاؿ اإلماـ: قلت، وباهلل التوفيق: ىذا تصريح بجرح الزىري، والجارح لو ىو أبو حاـز سلمة بن 

دينار األعرج مولى األسود بن سفياف التمار، المديني القاضي الزاىد أحد األعبلـ، روى لو 
ى: }الَ َتِجُد قَػْوًما يُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو الجماعة منهم البخاري ومسلم، ومن الدليل على جرحو قولو تعال

 [.22َواْليَػْوـِ اآلِخِر يُػَوادُّوَف َمْن َحادَّ اهلل َوَرُسوَلُو{]المجادلة:
قلت: وأشار صاحب الكشاؼ إلى االستدالؿ على جرحو بقوؿ اهلل تعالى: }َوالَ تَػرَْكُنوا ِإَلى 

السابقة في تفسير ىذه اآلية مثاالً للركوف إلى  [اآلية؛ ألنو ذكر قصتو113الَِّذيَن ظََلُموا{]ىود:
 الذين ظلموا.

 قاؿ اإلماـ في االعتصاـ: وأخبار النبًي:
منها ما رواه في أمالي أبي طالب عليو السبلـ قاؿ: أخبرنا أبي رضي اهلل عنو قاؿ أخبرنا عبداهلل 



عن موسى بن  بن أحمد بن سبلـ قاؿ أخبرنا أبي أحمد بن سبلـ قاؿ حدثنا محمد بن منصور
حكم عن محمد بن جعفر بن محمد عن أبيو عن آبائو عن علي عليو السبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ 

 اهلًل: ))الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا.
قيل: وما دخولهم في الدنيا يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: اتباع السلطاف، فإذا فعلوا ذلك فاحذروىم على 

 دينكم((.
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ا رواه المرشد باهلل عليو السبلـ في أماليو قاؿ: أخبرنا إبراىيم بن طلحة بن إبراىيم بن ومنها م
العباس بن غساف بقراءتي عليو في جامع البصرة قاؿ: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن 

( قاؿ: حدثنا 1العباس األسفاطي قاؿ: حدثنا محمد بن سهل قاؿ: حدثنا أبو األسود العوذي)
قاؿ: حدثني أبي عن جدي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قاؿ: قاؿ رسوؿ محمد بن بشر 

 اهلًل: ))العلماء أمناء األنبياء ما لم يخالطوا السلطاف فاتهموىم واحذروىم على دينكم((.
وأخرج أحمد بن حنبل وأبو داود والترمذي والنسائي عن النبًي أنو قاؿ: ))من سكن البادية جفا 

 ل ومن لقي السلطاف افتتن((.ومن اتبع الصيد غف
وأخرج البيهقي عن أنس عن النبًي أنو قاؿ: ))العلماء أمناء الرسل ما لم يخالطوا السلطاف 

 ويداخلوا الدنيا فإذا خالطوا السلطاف وداخلوا الدنيا فقد خانوا الرسل فاحذروىم((.
 ورواه العقيلي عن الحسن بن سفياف عن أنس.

ة عن النبًي أنو قاؿ: ))إذا رأيت العالم يخالط السلطاف مخالطة وأخرج ابن ماجة عن أبي ىرير 
 كثيرة فاعلم أنو لص((.

وروى العسكري عن علي عليو السبلـ أنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلًل: ))الفقهاء أمناء الرسل ما لم 
 يداخلوا في الدنيا ويتبعوا السلطاف فإذا فعلوا ذلك فاحذروىم((.

ؿ رسوؿ اهلًل: ))إف أبغض الخلق إلى اهلل عز وجل العالم يزور وروى ابن الؿ عن أبي ىريرة قا
 العماؿ((.

 ذكر ىذه األحاديث السيوطي في الجامع الصغير.
وأخرج ابن عساكر عن معاذ عن النبًي أنو قاؿ: ))إذا ظهرت البدع ولعن آخر ىذه األمة أولها 

 على محمد((.فمن كاف عنده علم فلينشره فإف كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزؿ 
أليس كاف بنو أمية وأتباعهم يلعنوف علياً عليو السبلـ على المنابر، وابن شهاب يسمع ويرى، 

 فما لو ما يغضب ويظهر علمو؟!



وكاف جده عبداهلل بن شهاب شهد مع المشركين بدرًا، وكاف من النفر الذين تعاقدوا يـو أحد 
 لئن رأوا رسوؿ اهللً ليقتلّنو أو ليقتلّن دونو.

__________ 
 ( نقط الذاؿ من األمالي.1)
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 وكاف أبوه مسلم مع مصعب بن الزبير.
ولم يزؿ الزىري مع عبدالملك، ثم مع ىشاـ بن عبدالملك، ومع سليماف بن عبدالملك، وكاف 

 يزيد بن عبدالملك قد استقضاه.
و بمجرد الهوى لكونو وجرح الزىري باألدلة القاطعة من الكتاب والسنة كما ترى أولى من توثيق

 من شيوخ المعدّْؿ لو فقط، فليتأمل.

 وجميع أىل البيٍت يجرحونو. انتهى.
 وقولو: )المعدّْؿ( أي الموثق لو؛ ألف ىذا راجع إلى قولو: أولى من توثيقو.

وقولو: جميع أىل البيت يجرحونو، قد روي ذلك عن زين العابدين علي بن الحسين، وزيد بن 
براىيم، والمؤيد باهلل، واإلماـ أحمد بن سليماف، والمنصور باهلل عبداهلل بن علي، والقاسم بن إ

 حمزة، كما مّر.
( في أوؿ بحثو 1وقاؿ عبلمة العصر مجد الدين بن محمد المؤيدي أّيده اهلل في لوامع األنوار)

 في جرح الزىري: اما كونو من أعواف الظلمة فمما ال خبلؼ فيو. انتهى المراد.
العصر السيد عبداهلل بن الهادي القاسمي في كتابو حاشية كرامة األولياء في  وقاؿ عبلمة

الزىري: إنو كاف من المبغضين لمن بغضو نفاؽ بحكم الملك الخبّلؽ، شرطياً لبني مرواف، 
 موالياً لهم، ومن يتولهم فإنو منهم، ومن كثر سواد قـو ]حشر معهم كما في[ الخبر، مدّلساً.

: ىو في غاية السقوط، وروي أنو كاف من حرس خشبة اإلماـ زيد بن علي، وقاؿ المؤيد باهلل
 وكّذبو زين العابدين مجابهة. انتهى.

ذكره في فصل في إسبلـ أبي طالب، وقاؿ في حاشية على ذلك: روى أبو جعفر الهوسمي: أف 
 الزىري ممن كاف يحرس خشبة زيد بن علي.

 الرسوؿ القاسم بن إبراىيم جرحو وقدح فيو. وذكر اإلماـ القاسم بن محمد: أف ترجماف آؿ
فماؿ إلى ]أ[ىوائهم. انتهى  -يعني األموية-وروي: أف زين العابدين قاؿ: أكل من حلوائهم 

 المراد.



__________ 
 .1/127( لوامع األنوار 1)
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الباب وقاؿ السيد العبلمة علي بن محمد العجري في كتابو مفتاح السعادة في الجزء األوؿ في 
الثاني فيما يتعلق بجملة الفاتحة بعد تماـ تفسيرىا في مسألة قراءتها في الصبلة، لما ذكر 

الزىري، قاؿ: وأما المؤيد باهلل عليو السبلـ فقاؿ: ىو في غاية السقوط؛ ألنو كاف أحد حرس 
معاوية  خشبة زيد بن علي عليو السبلـ وجرى بينو وبين زين العابدين كبلـ أثنى فيو الزىري على

لعنو اهلل فقاؿ لو زين العابدين: كذبت يا زىري، وكاف مبلزماً لسبلطين بني أمية متزيياً بزي 
 جندىم. انتهى المراد.

والجواب: أف الرواية عنو في كتب المتقدمين ال تكاد توجد إال في أمالي أحمد بن عيسى في 
 فليس في الرواية عنو تعديل.مواضع قليلة تكوف فيها الرواية موافقة لغيرىا، مؤكدة لها، 

وكذلك ىي في شرح التجريد قليلة جدًا، مع أف مؤلفو المؤيد باهلل عليو السبلـ قد جرح فيو 
في نفس الكتاب، وموضع جرحو في الجزء األوؿ في أوائلو في مسألة: أف الوضوء ال ينتقض 

أحد حرس خشبة زيد بمّس الذكر، ولفظو: والزىري عندنا في غاية السقوط، فقد روي أنو كاف 
 بن علي عليو السبلـ حين صلب. انتهى.

 وكذلك في أصوؿ األحكاـ لئلماـ أحمد بن سليماف، فقد جرح فيو في المسألة المذكورة.
وأما الشفا فهو أحاديث مرسلة، وليس فيو ذكر لقبوؿ رواية الزىري، بل قد قدح مؤلفو في 

د أيده اهلل، فيو حديث واحد مما مّر، الزىري، كما حكاه عبلمة العصر مجد الدين بن محم
تفرد بو الزىري، كما يعرفو المطلع على كتب الحديث المسندة، فإف الحديث يروى في كتب 
القـو من طرؽ مختلفة، فإذا وجد حديث قد رواه الزىري مع أف غيره قد رواه فليس في إثباتو 

 دليل على اعتماد الزىري.
بعض كتب أصحابنا دليبلً على اعتماده، ما لم يكن  فبل يصح جعل وجداف حديث الزىري في

مما انفرد بو الزىري، وظهر اعتماده ألجل روايتو لو، ال ألجل موافقتو لدليل آخر من الكتاب 
 أو غيره وىذا ال يوجد.
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 (.1وقد حقق ىذا عبلمة العصر سيدي مجد الدين بن محمد المؤيدي في كتابو لوامع األنوار)
أف بعض الحديث الذي روي في كتب المؤيد باهلل، واإلماـ أحمد بن سليماف، ويوضح ىذا 

واألمير الحسين، والقاسم بن محمد يكوف قد رواه الزىري، مع أف ىؤالء قد صرحوا بجرحو  
 كما مّر.

 فليس مجرد الرواية لحديث قد رواه الزىري تعديبًل لو، وىذا واضح.
ف قبوؿ رواية كافر التأويل وفاسقو، فلعّل بعضهم قبل فإف قيل: إف بعض أصحابنا المتأخرين يرو 

 حديث الزىري لهذا األصل.
فالجواب: أف إسقاط رواية الزىري ليست لمجرد كفره أو فسقو بمواالة جبابرة بني أمية، بل لما 

مّر من األدلة الخاصة بالعلماء المخالطين للسلطاف الدالة على أنهم متهموف بنصرة سياسة 
 ة الحق ميبلً إلى الدنيا واتباعاً للهوى، والزىري منهم كما تقرر في الفصل الثاني.الظلمة وخيان

وألجل ظهور أنو مبتدع في عقائده داعية إلى بدعتو جار إليها، كما يدؿ عليو ما مر في الفصل 
 األوؿ.

ُمتَِّخَذ  ومثلو ال ينبغي لطالب الحق أف يعتمد روايتو؛ ألنو مضّل، واهلل تعالى يقوؿ: }َوَما ُكنتُ 
 [.51اْلُمِضلّْيَن َعُضًدا{]الكهف:

 فمقتضى اإلنصاؼ ىو التوقف عن قبوؿ روايتو، حتى يشهد بصحتها دليل من القرآف أو غيره.
تدّؿ على أنو متهم بالكذب،  -التي ذكرنا بعضها في الفصل األوؿ-وألف مناكيره الكثيرة 

 عدالتو أـ توقفنا فيو؟ والمتهم بالكذب ليس ثقة في الحديث، سواء قطعنا بجرح
فالمقصود ىو التحذير منو، والتوقف عن قبوؿ حديثو، كما نبهنا عليو في أوؿ ىذا الكتاب 

 قُبيل الفصل األوؿ، فليراجع ذلك الكبلـ.
 بهذا تم الفصل الثاني الذي ىو في ]سيرة[ الزىري مع بني أمية، وتليو الخاتمة.

 الخاتمة لهذا الكتاب
__________ 
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نذكر فيها أموراً تتعلق بما سبق في ىذا الكتاب ونجعلها مرتّبة باسم فوائد وىي تجري مما مر 
مجرى الحواشي، إال أني رأيت إفرادىا أحسن، وبعد تحريرىا تكوف اإلحالة عليها في ىامش ما 

 دد الفائدة المتعلقة بو، تميزىا عن غيرىا، فنقوؿ:مر في الفصل األوؿ أو الثاني بذكر رقم ع



 الفائدة األولى
( بلفظ: 2( وأخرجو أيضاً)1حديث: )فقالوا: مالو أَىَجر؟( أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده)

 )فقالوا: رسوؿ اهلل يهجر( أي بلفظ الخبر كما ىي إحدى الروايتين في البخاري وفي مسلم.
 الفائدة الثانية

رواية الزىري عن أبي ىريرة )أف أبا بكر بعثو في الحجة التي أّمره عليها رسوؿ أخرج البخاري 
( ولم يذكر علّياً 3اهلًل( إلى قولو: ))يؤذف في الناس أال ال يحج بعد العاـ مشرؾ(( إلى آخره)

( بدوف ذكر علي عليو السبلـ بل فيو: فنبذ أبو بكر إلى الناس 4أصبًل، وكذا في موضع آخر)
 اـ، كّلها من طريق الزىري.في ذلك الع

( وبدوف ذكر علي في بعضها، 5رواىا البخاري بذكر علي بالصفة المذكورة في الفصل األوؿ)
 وكلها من طريق الزىري.

 الفائدة الثالثة
رواية الزىري أف أبا بكر كاف يصلي بهم في وجع رسوؿ اهللً التي ذكرناىا في الفصل األوؿ، 

 ريق الزىري.( كلها من ط6أخرجها البخاري)
والحديث الذي في آخره: يضرب فخذه ويقوؿ: }وََكاَف اإِلنَساُف َأْكثَػَر َشْيٍء 

 ( كلها من طريق الزىري.7[ أخرجو البخاري)54َجَداًل{]الكهف:
 الفائدة الرابعة

__________ 
 .222ص 1( مسند أحمد ج1)
 .355ص 1( مسند أحمد ج2)
 .164ص 2( صحيح البخاري ج3)
 .69ص 4اري ج( صحيح البخ4)
 .203و ص 202ص 5( صحيح البخاري ج5)
 .60ص 2، وج183وص 165ص 1( صحيح البخاري ج6)
 .190و ص 156ص 8، وج43ص 2( صحيح البخاري ج7)
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حديث: ))إف اهلل قبض أرواحكم حين شاء وردىا عليكم حين شاء(( أخرجو أحمد في 
َوفَّى األَنْػُفَس ِحيَن َمْوتَِها َوالَِّتي َلْم َتُمْت ِفي ( وىو الموافق لقولو تعالى: }اللَُّو يَػتػَ 1المسند)



[ وقولو تعالى: }َوُىَو 42َمَناِمَها{ إلى قولو تعالى: }َويُػْرِسُل اأُلْخَرى ِإَلى َأَجٍل ُمَسمِّى{]الزمر:
َعُثُكمْ  َهاِر ُثمَّ يَػبػْ  [.60ِفيِو{]األنعاـ: الَِّذي يَػتَػَوفَّاُكْم بِاللَّْيِل َويَػْعَلُم َما َجَرْحُتْم بِالنػَّ

 الفائدة الخامسة: في تاريخ إسبلـ أبي ىريرة
( عن أبي ىريرة: صحبت رسوؿ اهللً ثبلث سنين، لم أكن 2أخرج أحمد بن حنبل في المسند)

 أحرص...إلى آخره.
 ( وقاؿ أبو ىريرة: صّليت مع النبًي غزوة نجد صبلة الخوؼ.3وفي البخاري)

 ًي أياـ خيبر.وإنما جاء أبو ىريرة إلى النب
قلت: حكى ابن حجر في تاريخ غزوة خيبر أقوااًل ذكر أنها متقاربة، ورجح منها ما رواه عن ابن 
إسحاؽ: خرج النبًي في بقية المحـر سنة سبع، فأقاـ يحاصرىا بضع عشرة ليلة إلى أف فتحها 

 (.4في صفر، ذكر ذلك في شرحو على البخاري)
رة نحو ثبلث سنين، والجمع بين ىذا وبين رواية فتحصل من ذلك أف مدة صحبة أبي ىري

أحمد أف أبا ىريرة إنما جاء بعد خيبر، وإنما قيل أياـ خيبر لقرب مجيئو من فتح خيبر لكونو 
 في ذلك العاـ، ولغرض في ذلك للبخاري.

( حدثنا عبد اهلل حدثني أبي حدثنا سفياف بن عيينة قاؿ 5أما رواية أحمد في المسند فهي)
 بن خالد عن قيس قاؿ: نزؿ علينا أبو ىريرة...إلى آخره.إسماعيل 

ذكر قصة وذكر قولو: صحبت رسوؿ اهللً ثبلث سنين، لم أكن أحرص على أف أعي الحديث 
 مني فيهّن.

__________ 
 .307ص 5( مسند أحمد ج1)
 .475و ص 300ص 2( مسند أحمد ج2)
 .54ص 5( صحيح البخاري ج3)
 .356ص 7( فتح الباري ج4)
 .300ص 2مسند أحمد ج( 5)
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( حدثنا عبد اهلل حدثني أبي حدثنا يحيى عن إسماعيل يعني 1وفي ىذا الجزء من مسند أحمد)
 ابن خالد قاؿ: حدثني قيس بن أبي حاـز قاؿ: أتينا أبا ىريرة نسلم عليو قاؿ: قلنا: حّدثنا.

 ّن...إلى آخره.فقاؿ: صحبت رسوؿ اهللً ثبلث سنين ما كنت سنوات قط أعقل مني فيه



وإسناد أحمد ىذا على شرط البخاري، فإف يحيى بن سعيد وإسماعيل بن أبي خالد وقيس  
 كلهم من رجاؿ البخاري، وكذلك سفياف بن عيينة.

 الفائدة السادسة
في رواية الزىري: )وىل ترؾ لنا عقيل من رباع( وإيهاـ أف أبا طالب مات كافرًا، فورثو عقيل 

 عليهما السبلـ. وطالب دوف علي وجعفر
( ولفظ المسند ىكذا: حدثنا عبداهلل حدثني أبي حدثنا 2أخرج أحمد بن حنبل في مسنده)

عبدالرزاؽ أنبأنا معمر عن الزىري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثماف عن أسامة بن زيد 
 قاؿ: قلت: يا رسوؿ اهلل، أين تنزؿ غدًا؟ في حجتو.

ثم قاؿ: نحن نازلوف غداً إف شاء اهلل بخيف بني كنانة(( يعني قاؿ: ))وىل ترؾ لنا عقيل منزاًل، 
 المحّصب، حيث قاسمت قريش على الكفر.

وذلك: أف بني كنانة حالفت قريشاً على بني ىاشم: أف ال يناكحوىم وال يبايعوىم وال يؤووىم 
))ال يرث ثم قاؿ عند ذلك: ))ال يرث الكافر المسلم وال المسلم الكافر(( فهذا يفيد أف قولو: 

 الكافر المسلم وال المسلم الكافر(( متأخر، غير مقترف بذكر عقيل.
فالتصرؼ في الرواية بالحذؼ لقولو: ))ثم قاؿ: نحن نازلوف غداً إف شاء اهلل(( إلى آخره وجعل 

قولو: ))ال يرث الكافر المسلم(( إلى آخره مقترناً بذكر عقيل تدليس وإيهاـ أف الحديث ورد 
 ذين تقاسموا ضد بني ىاشم، فتنّبو لهذا فإف سند أحمد ىذا على شرط البخاري.فيو، ال في ال

 الفائدة السابعة في قصة شملة أبي ىريرة واضطراب متنها.
__________ 

 .475ص 2( مسند أحمد ج1)
 .202ص 5( مسند أحمد ج2)
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وؿ ػ: فشهدت من ( عن أبي ىريرة ػ عقيب الكبلـ السابق عنو في الفصل األ1أخرج البخاري)
رسوؿ اهللً ذات يـو وقاؿ: ))من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضو فلن ينسى شيئاً 

 سمعو مني.
 فبسطت بردة كانت علّي، فوالذي بعثو بالحق ما نسيت شيئاً سمعتو منو. انتهى.

 فهذا عاـ لكل ما سمع أبو ىريرة من رسوؿ اهلًل.
وؿ اهللً في حديث يحدثو: إنو لن يبسط أحد ثوبو حتى ( بلفظ: وقد قاؿ رس2وأخرج البخاري)



 أقضي مقالتي ىذه، ثم يجمع إليو ثوبو، إال وعى ما أقوؿ.
فبسطت َنِمرة علّي حتى إذا قضى رسوؿ اهللً مقالتو جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة 

 رسوؿ اهللً تلك من شيء.
 في كل ما سمع أبو ىريرة. فهذا خاص بالحديث الذي كاف يحدثو في ذلك الوقت، ال

( بلفظ: وقاؿ النبًي يوماً: لن يبسط أحد منكم ثوبو 3وكذلك بصيغة الخصوص أخرجو البخاري)
 حتى أقضي مقالتي ىذه ثم يجمعو إلى صدره فينسى من مقالتي شيئاً أبدًا.

فبسطت نمرة ليس علّي ثوب غيرىا حتى قضى النبًي مقالتو، ثم جمعتها إلى صدري، فوالذي 
 عثو بالحق ما نسيت من مقالتو تلك إلى يومي ىذا.ب

( ( قاؿ: قلت: يا رسوؿ اهلل، إني سمعت منك حديثاً كثيرًا 4وأخرجو البخاري بلفظ العمـو
فأنساه، قاًؿ: ابسط رداءؾ، فبسطتو، فغرؼ بيده فيو، ثم قاؿ: ضّمو، فضممتو، فما نسيت 

 حديثاً بَعُد.
 زىري، أما اللواتي قبلها فكلهن من طريق الزىري.وىذه الرواية األخيرة من غير طريق ال

__________ 
 .158ص 8( صحيح البخاري ج1)
 .3ص 3( صحيح البخاري ج2)
 .74ص 3( صحيح البخاري ج3)
 .188ص 4( صحيح البخاري ج4)
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وفيهّن نكارة من حيث داللتهن على أنو كاف ىناؾ غير أبي ىريرة، وقد عرض عليهم رسوؿ اهللً  
أف يبسطوا أرديتهم ووعدىم أنهم إذا فعلوا ذلك فلن ينسوا، إما عموماً، وإما خصوصاً،  كلهم

فلم يبسط رداءه أحد إال أبو ىريرة كأنو لم يحرص على تلك المنزلة الشريفة إال أبو ىريرة، أما 
غيره فكانوا فيها من الزاىدين ال يبالوف حفظوا أـ نسوا، كأنو سواء عندىم كبلـ رسوؿ اهللً 

وغيره من الناس الذين ليس لكبلمهم أىمية توجب الحرص على سماعو وحفظو، ليقوؿ لهم: 
إنو لن يبسط أحد منكم ثوبو حتى أقضي مقالتي، إلى آخر الحديث فيزىدوف في تلك الفرصة، 

 ويمّر على أسماعهم ىذا الترغيب مرور طنين الذباب!!
 بل ىذا مما يستنكر من حديث الزىري.

 ة:الفائدة الثامن



في ذكر ما يدؿ على أف علياً عليو السبلـ ىو أحق بأف يكوف أعلم الصحابة بسنة رسوؿ اهللً 
 وأنو باب مدينة علمو.

وىذا البحث لو استكملتو يستدعي إكمالو ذكر ما يستوعب كتأبا خاصاً في علي عليو السبلـ 
السبلـ بزيادة الحفظ ومبلزمتو لرسوؿ اهللً وشدة اتصالو بو حتى توفًي وفي اختصاص علي عليو 

والفهم، ولو فعلنا ذلك لخرجنا عما نحن بصدده من بياف حاؿ الزىري، أو لعظم الكتاب حتى 
يترؾ، لميل الناس إلى المختصرات في ىذا العصر، ولكن نشير إلى اليسير تنبيهاً على الكثير، 

 ومن أراد االزدياد بحث.
قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلًل: ))أنا مدينة العلم ( بسنده عن ابن عباس 1أخرج الحاكم في المستدرؾ)

 وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأت الباب((.
 قاؿ الحاكم: ىذا حديث صحيح اإلسناد أخرجو من طريقين، واحتج لصحتو.

وأخرجو وصححو عن جابر بن عبد اهلل قاؿ: سمعت رسوؿ اهللً يقوؿ: ))أنا مدينة العلم وعلي 
 ت الباب((.بابها فمن أراد المدينة فليأ

__________ 
 .126ص 3( مستدرؾ الحاكم ج1)
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قاؿ صاحب الروض النضير شرح مجموع زيد بن علي عليو السبلـ: وىذا قد نص على 
تصحيحو في الجملة أربعة أئمة حفاظ، وىم: ابن معين في حديث ابن عباس، والحاكم أبو 

لي عليو السبلـ، وأبو الفضل جبلؿ عبداهلل فيو أيضاً، واإلماـ محمد بن جرير في حديث ع
 الدين السيوطي في أصل الحديث. انتهى.
 وقد بسط البحث فيو في الروض النضير.

قاؿ السيد عبداهلل بن الهادي القاسمي في حاشية كرامة األولياء: وكذا صّححو ابن حجر 
 الهيثمي في شرح الهمزية. انتهى.

و السبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلًل: ))أنا دار ( بسنده عن علي علي1وأخرج الترمذي في جامعو)
 الحكمة وعلي بابها((.

 وفي ذخائر العقبى عن علي رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلًل: ))أنا دار العلم وعلي بابها((.
لعلو ابن عبدالبر وقاؿ: ))أنا -أخرجو اليعقوبي في المصابيح في الحساف، وأخرجو أبو عمر 

 أراد العلم فليأتو من بابو((. انتهى. مدينة العلم(( وزاد ))فمن



وفيو عن عائشة أنها قالت: من أفتاكم بصـو عاشوراء؟ قالوا: عليّّ، قالت: أما إنو أعلم الناس 
 بالسنة. أخرجو أبو عمر. انتهى.

( عن معقل بن يسار عن رسوؿ اهللً قاؿ أي لفاطمة عليها 2وأخرج أحمد بن حنبل في مسنده)
 أني زّوجتك أقدـ أمتي سلماً، وأكثرىم علماً، وأعظمهم حلماً((. السبلـ: ))أوما ترضين

وقد جّود شرح ىذا الحديث في حاشية كرامة األولياء العبّلمة عبدالو بن الهادي القاسمي، 
( وقاؿ: رواه أحمد والطبراني، وفيو خالد بن طهماف: وثّقو 3وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد)

 و ثقات.أبو حاتم وغيره، وبقية رجال
 قلت: حاصلو أف رجالو كّلهم ثقات.

( بسنده عن علي بن حوشب قاؿ: سمعت مكحوالً يقوؿ: قرأ 4وأخرجو الطبري في تفسيره)
[ ثم التفت إلى علي فقاؿ: ))سألت اهلل أف يجعلها 12رسوؿ اهلًل: }َوَتِعيَػَها ُأُذٌف َواِعَيٌة{]الحاقة:

 أذنك((.
__________ 

 .637ص 5مذي ج( الجامع الصحيح للتر 1)
 .26ص 5( مسند أحمد ج2)
 .101ص 9( مجمع الزوائد ج3)
 .35ص 28( تفسير الطبري ج4)
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 قاؿ علي: فما سمعت شيئاً من رسوؿ اهللً فنسيتو.
( وأخرجو الحاكم الحسكاني في شواىد التنزيل من طرؽ 1وأخرجو ابن المغازلي في مناقبو)

عن مكحوؿ عن بريدة من طريق، وعن بريدة من طريق عديدة عن مكحوؿ رفعو، وأخرجو أيضاً 
بشر بن آدـ أخي يحيى بن آدـ بإسناده عن بريدة من طرؽ، ورواه الحاكم الحسكاني عن بشر 

 من طرؽ عديدة.
( بسنده عن بريدة يقوؿ: سمعت رسوؿ اهللً يقوؿ لعلي عليو 2وأخرج الطبري في تفسيره أيضاً)
أف أدنيك وال أقصيك وأف أعلمك وأف تعي، وحّق على اهلل أف السبلـ: ))يا علي، إف اهلل أمرني 

َها ُأُذٌف َواِعَيٌة{]الحاقة:  [.12تعي((، قاؿ: فنزلت: }َوَتِعيػَ
وأخرج أيضاً مثلو عقيبو بسند آخر عن بريدة مرفوعاً، وأخرجو الحاكم الحسكاني في شواىد 

 التنزيل.



مة األولياء: وقوؿ أمير المؤمنين عليو قاؿ السيد العبلمة عبداهلل بن الهادي في حاشية كرا
َها ُأُذٌف َواِعَيٌة{ قاؿ رسوؿ اهلًل: ))سألت اهلل أف يجعلها  السبلـ حين نزلت ىذه اآلية: }َوَتِعيػَ
أذنك يا علي((: فما نسيت بعد ذلك، أخرجو الثعلبي، وأخرجو ابن مردويو، وأبو نعيم في 

 المعرفة. انتهى.
 في شواىد التنزيل عن ابن عباس، ومن طريق عن أنس. قلت: وأخرجو الحاكم الحسكاني

( ما لفظو: وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن 3وفي الدر المنثور للسيوطي)
أبي حاتم وابن مردويو عن مكحوؿ قاؿ: لما نزلت }َوَتِعيَػَها ُأُذٌف َواِعَيٌة{ قاؿ رسوؿ اهلًل: 

 ))سألت ربي أف يجعلها أذف علي((.
 اؿ مكحوؿ: فكاف علي يقوؿ: ما سمعت من رسوؿ اهللً شيئاً فنسيتو.ق

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والواحدي وابن مردويو وابن عساكر وابن النجار عن بريدة 
قاؿ: قاؿ رسوؿ اهللً لعلي: ))إف اهلل أمرني أف أدنيك وال أقصيك وأف أعلمك وأف تعي، وحّق 

 }َوَتِعيَػَها ُأُذٌف َواِعَيٌة{((.لك أف تعي، فنزلت ىذه اآلية: 
__________ 

 .265( مناقب المغازلي ص1)
 .36ص 28( تفسير الطبري ج2)
 .260ص 6( الدر المنثور ج3)
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وأخرج أبو نعيم في الحلية عن علي قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلًل: ))يا علي إف اهلل أمرني أف أدنيك 
 َها ُأُذٌف َواِعَيٌة{ ))فأنت أذف واعية لعلمي((. انتهى.وأعلمك لتعي(( فأنزلت ىذه اآلية: }َوَتِعيػَ 

( عن علي عليو السبلـ: كنت إذا سألت رسوؿ اهللً أعطاني 1وأخرج الحاكم في المستدرؾ)
 وإذا سكت ابتدأني.

 قاؿ الحاكم: ىذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
إلماـ أبو طالب في أماليو في باب قلت: وأقّره الذىبي ولم يعترضو في تلخيصو، وأخرجو ا

 فضائل علي عليو السبلـ.
( وقاؿ: ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو قاؿ: وفي الباب 2وأخرجو الترمذي في جامعو)

 عن جابر وزيد بن أسلم وأبي ىريرة وأـ سلمة. انتهى.
ن أبي ( بسنده عن مجاىد قاؿ: كاف من نعم اهلل على علي ب3وأخرج الحاكم في المستدرؾ)



طالب رضي اهلل عنو ما صنع اهلل لو وأراده بو من الخير: أف قريشاً أصابتهم أزمة شديدة، وكاف 
: با أبا -وكاف من أيسر بني ىاشم-أبو طالب في عياؿ كثير، فقاؿ رسوؿ اهللً لعمو العباس 

إليو  الفضل إف أخاؾ أبا طالب كثير العياؿ، وقد أصاب الناس ما ترى من ىذه األزمة، فانطلق
 : آخذ من بنيو رجبلً وتأخذ أنت رجبلً فنكفلهما عنو.-نخفف عنو من عيالو

: فأخذ رسوؿ اهللً علياً فضّمو إليو، -إلى قولو-فقاؿ العباس: نعم، فانطلقا حتى أتيا أبا طالب 
 وأخذ العباس جعفرًا فضّمو إليو، فلم يزؿ علي مع رسوؿ اهللً حتى بعثو اهلل نبيِّا فاتّبعو وصدقو.

 انتهى المراد.
 وقد مّر في الفصل األوؿ اعتراؼ ابن حجر بهذا المعنى.

 ولعلي عليو السبلـ كبلـ في ىذا المعنى، في نهج الببلغة. بس بس
__________ 

 .125ص 3( مستدرؾ الحاكم ج1)
 .640و ص 637ص 5( جامع الترمذي ج2)
 .572ص 3( مستدرؾ الحاكم ج3)
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السبلـ برسوؿ اهللً ومبلزمتو يؤخذ من حديث المنزلة لقولو تعالى: وتحقيق اتصاؿ علي عليو 
[ ويؤكد ذلك حديث الكساء، وحديث المؤاخاة، 35}َوَجَعْلَنا َمَعُو َأَخاُه َىارُوَف َوزِيًرا{]الفرقاف:

 وحديث: ))أما أنت يا علي فأنت مني وأنا منك(( وغير ذلك مما يناسبو في المعنى.
ليو السبلـ ىو المبلـز لرسوؿ اهللً من أوؿ نزوؿ الوحي نحو ثبلث وعشرين فإذا تبين أف عليِّا ع

سنة، مع كماؿ فهمو وحفظو كما تبّين مما سبق، تبين أنو ىو حافظ الشريعة دوف أبي ىريرة 
الذي لم يدرؾ إال نحو ثبلث سنين، وإف اّدعى أبو ىريرة لنفسو المبلزمة في ىذه المدة 

 ؽ، أو اّدعي لو ذلك؟!القصيرة واّدعى الحفظ الخار 
فما ذلك، إال لدفع التهمة عنو لكثرة حديثو بالنسبة إلى غيره من الصحابة الذين طالت 

مبلزمتهم لرسوؿ اهللً مع حرصهم على علم الشريعة، فضبلً عن كثرة حديث أبي ىريرة بالنسبة 
ف أكثر حديثو إلى كافة الصحابة، وفضبًل عن كثرة حديثو بالنسبة إلى قصر مدتو، حتى ترجح أ

غير مسموع، أعني لم يسمعو من رسوؿ اهللً فما لم يصرح فيو بأنو سمعو فليس األصل فيو 
 السماع.

 وىذا، على تقدير قبوؿ روايتو.



والتحقيق أنها ال تقبل وفيو كبلـ ليس ىذا موضعو، وقد صّنف فيو شرؼ الدين اإلمامي كتأبا 
 (.1وىو مطبوع فاطلبو وطالعو) مفيداً في االحتجاج على ضعفو اسمو أبو ىريرة

( عن أبي ىريرة أف رسوؿ اهللً قاؿ: للعبد المصلح 2وأخرج أحمد بن حنبل في المسند)
المملوؾ أجراف والذي نفس أبي ىريرة بيده لوال الجهاد في سبيل اهلل والحج وبّر أمي ألحببت 

 أف أموت وأنا مملوؾ.
__________ 

حد أعبلـ العامة الشيخ محمود أبو رية كتاب شيخ ( باسم )أبو ىريرة( وكذلك أّلف أ1)
 المضيرة أبو ىريرة، في الموضوع نفسو وىو حافل ال بد من مراجعتو.

 .330ص 2( مسند أحمد ج2)
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فهذا يعارض دعواه تفّرغو لسماع الحديث؛ ألف مقتضى بّره ألمو أف ال يهملها حتى تعرى 
ذا كاف يسعى على أمو انتقض زعمو أنو كاف ال يشغلو وتجوع، وىو متمّكن من السعي عليها، فإ

 شيء عن سماع الحديث.
 الفائدة التاسعة

( بسنده عن مالك بن دينار قاؿ: سألت سعيد بن جبير، 1أخرج الحاكم في المستدرؾ)
فقلت: يا أبا عبد اهلل من كاف حامل راية رسوؿ اهلًل؟ قاؿ: فنظر إليَّ وقاؿ: كأنك رِخّي الباؿ؟! 

وشكوتو إلى إخوانو من القراء فقلت: أال تعجبوف من سعيد، إني سألتو من كاف حامل فغضبت 
 راية رسوؿ اهلًل؟ فنظر إليَّ وقاؿ: إّنك َلَرخّي الباؿ.

قالوا: إنك سألتو وىو خائف من الحّجاج، وقد الذ بالبيت، فسلو اآلف، فسألتو، فقاؿ: كاف 
 هلل بن عباس.حاملها علي رضي اهلل عنو ىكذا سمعتو من عبد ا

قاؿ الحاكم: ىذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه، ولهذا الحديث شاىد من حديث زنفل 
 العرفي وفيو طوؿ، فلم أخرجو. انتهى.

(: ))يا علي أنت تغسل جثتي وتؤدي ديني وتواريني في حفرتي وتفي بذمتي 2وفي كنز العماؿ)
 وأنت صاحب لوائي في الدنيا واآلخرة((.

 رجو الديلمي في الفردوس.وأفاد أنو أخ
قاؿ في ذخائر العقبى: وعن مالك بن دينار سألت سعيد بن جبير وإخوانو من القراء: من كاف 

 حامل راية رسوؿ اهلًل؟ قالوا: كاف حاملها علي رضي اهلل عنو.



( عن ابن عباس )رضي اهلل عنهما( قاؿ: كاف علي أخذ راية رسوؿ اهللً يـو بدر، فقاؿ 3وفيو)
 يـو بدر والمشاىد كلها.الحكم: 

 أخرجو أحمد في المناقب.
وعن علي قاؿ: كسرت يد علي رضي اهلل عنو يـو أحد، فسقط اللواء من يده، فقاؿ رسوؿ اهلًل: 

 ضعوه في يده اليسرى، فإنو صاحب لوائي في الدنيا واآلخرة، خرجو ابن الحضرمي. انتهى.
__________ 

 .137ص 3( المستدرؾ للحاكم ج1)
 .1205ح 210ص 12ز العماؿ ج( كن2)
 .75( ذخائر العقبى ص3)
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( عن الحسن بن علي عليو السبلـ أنو خطب فقاؿ: لقد 1وأخرج أحمد بن حنبل في المسند)
فارقكم رجل باألمس لم يسبقو األولوف بعلم، وال يدركو اآلخروف، كاف رسوؿ اهللً يبعثو بالراية، 

 و، ال ينصرؼ حتى يفتح لو.جبريل عن يمينو وميكائيل عن شمال
وفي مسند أحمد عقيب ىذه الرواية: حدثنا عبد اهلل، حدثني أبي، حدثنا وكيع، عن إسرائيل، 
عن أبي إسحاؽ، عن عمرو بن حبيش قاؿ: خطبنا الحسن بن علي بعد قتل علي )رضي اهلل 

وف، أف كاف عنهما( فقاؿ: لقد فارقكم رجل باألمس ما سبقو األولوف بعلم، وال أدركو اآلخر 
 رسوؿ اهللً ليبعثو ويعطيو الراية فبل ينصرؼ حتى يفتح لو.

وذكر ىذا عن عمر بن حبيش في ذخائر العقبى وقاؿ: أخرجو أحمد، ولعل الصواب عمرو بن 
 حبيش.

 ( عن ىبيرة عن الحسن عليو السبلـ باختبلؼ يسير.2وأخرجو المرشد باهلل في األمالي)
عن ابن عباس )رضي اهلل عنهما( قاؿ: لعلي أربع خصاؿ ( 3وأخرج الحاكم في المستدرؾ)

ليست ألحد، ىو أوؿ عربي وأعجمي صلى مع رسوؿ اهللً وىو الذي كاف لواؤه معو في كل 
 زحف، وىو الذي صبر معو يـو المهراس، وىو الذي غسلو وأدخلو قبره.

لذي صبر معو يـو ( وفي لفظو: وىو ا4وىذا أخرجو اإلماـ أبو طالب عليو السبلـ في األمالي)
 المهراس وانهـز الناس كلهم.

( بسنده عن زيد بن علي عن أبيو عن جده 5وروى اإلماـ أبو طالب عليو السبلـ في األمالي)
عن علي عليو السبلـ قاؿ: كاف لي عشر من رسوؿ اهللً ما أحب أف لي بإحداىن ما طلعت عليو 



: وأنت صاحب لوائي في -إلى قولو-الشمس: قاؿ لي: يا علي أنت أخي في الدنيا واآلخرة 
 الدنيا واآلخرة...الحديث.

__________ 
 .199ص 1( مسند أحمد ج1)
 .142ص 1( األمالي ج2)
 .111ص 3( مستدرؾ الحاكم ج3)
 .49( األمالي ص4)
 .65( األمالي ص5)
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( بسنده 2)( وأخرج ابن المغازلي في المناقب1وأخرجو المرشد باهلل عليو السبلـ في أماليو)
عن جابر بن سمرة قاؿ: قيل: يا رسوؿ اهلل من صاحب لواؾ في اآلخرة؟ قاؿ: صاحب لواي 

 في الدنيا علي بن أبي طالب. انتهى.
( في أوؿ الصفحة بسنده عن ثعلبة بن أبي 3وروى اإلماـ أبو طالب عليو السبلـ في األمالي)

المواطن كّلها، فإذا كاف عند القتاؿ مالك قاؿ: كاف سعد بن عبادة صاحب راية رسوؿ اهللً في 
 أخذىا علي عليو السبلـ.

 الفائدة العاشرة
( بسنده عن ابن عباس )رضي اهلل عنهما( قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلًل: ))تحشروف 4أخرج البخاري)

َنا ِإنَّا ُكنَّا فَ  [ 104اِعِليَن{]األنبياء:حفاة عراة غراًل، ثم قرأ: }َكَما َبَدْأنَا َأوََّؿ َخْلٍق نُِعيُدُه َوْعًدا َعَليػْ
فأوؿ من يكسى إبراىيم، ثم يؤخذ برجاؿ من أصحأبي ذات اليمين وذات الشماؿ فأقوؿ: 

 أصحابي! فيقاؿ: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم(( الحديث.
(، وأخرج أيضاً نحوه عن عبداهلل بن مسعود ونحوه عن سهل بن 5وأخرجو البخاري أيضاً)

 (.8( عن عبد اهلل بن مسعود وعن أنس)7وأخرجو مسلم)( 6سعد)
 والروايات في ىذا المعنى كثيرة في كتب الحديث.

( عن أـ سلمة: سمعت رسوؿ اهللً يقوؿ: ))إف من 9وأخرج أحمد بن حنبل في مسنده)
 (.10أصحأبي من ال يراني بعد أف أفارقو(( وأخرجو أيضًا)

 رسوؿ اهللً قاؿ: ))إف في أصحأبي منافقين((. ( عن جبير بن مطعم عن11وأخرج في مسنده)
__________ 



 .141ص 1( األمالي ج1)
 .200( مناقب ابن المغازلي ص2)
 .65( األمالي ص3)
 .142ص 4( صحيح البخاري ج4)
 .195ص 7، وج191ص 5( صحيح البخاري ج5)
 .87ص 8( صحيح البخاري ج6)
 .59ص 15( صحيح مسلم ج7)
 .64ص 15( صحيح مسلم ج8)
 .290ص 6( مسند أحمد ج9)
 .317و ص 307ص 6( مسند أحمد ج10)
 .83ص 4( مسند أحمد ج11)
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ىذه الرواية ورواية أـ سلمة ليس فيهما التصريح باالرتداد؛ ألف المنافق يكوف منافقاً من أوؿ 
إظهاره لئلسبلـ فلم يرتّد عن الهدى إلى الضبلؿ؛ ألنو لم يزؿ على ضبلؿ، وحديث أـ سلمة 

حتمل لهذا، ولكن رواية الصحيحين واضحة في إثبات االرتداد، خبلؼ رواية الزىري: ))وال م
 تردىم على أعقابهم((.
 الفائدة الحادية عشرة

 اعلم أف حديث الغدير رواه جمهور المحدثين وال تتسع ىذه الخاتمة لتعداد من أخرجو.
رواتو، ثم قاؿ ابن حجر: وقد ذكر في تهذيب التهذيب كبلـ صاحب تهذيب الكماؿ في ذكر 

ما ذكره ابن عبدالبر، وفيو مقنع، ولكنو ذكر  -يعني مؤلف تهذيب الكماؿ-لم يجاوز المؤلف 
حديث المواالة عن نفر سماىم فقط وقد جمعو ابن جرير الطبري في مؤلف فيو أضعاؼ من 

بياً أو ذكر، وصّححو واعتنى بجمع طرقو أبو العباس ابن عقدة فأخرجو من حديث سبعين صحا
 أكثر. انتهى.

 ونذكر ىنا بعض التخريج لفوائد ىامة تدؿ على صحة الحديث على شرط الشيخين.
( قاؿ: حدثنا حسين بن محمد وأبو نعيم المعنى قاال: حدثنا فطر 1أخرج أحمد في المسند)

 عن أبي الطفيل قاؿ: جمع علي رضي اهلل عنو الناس في الرحبة ثم قاؿ لهم: أنشد اهلل كل امرئ
وقاؿ أبو -مسلم سمع رسوؿ اهللً يقوؿ يـو غدير خم ما سمع لما قاـ، فقاـ ثبلثوف من الناس 



فشهدوا حين أخذه بيده، فقاؿ للناس: أتعلموف أني أولى بالمؤمنين من  -نعيم: ناس كثير
أنفسهم؟ قالوا: نعم يا رسوؿ اهلل، قاؿ: ))من كنت مواله فهذا مواله، اللهم واؿ من وااله، وعاد 

 ن عاداه((.م
 ومناشدة علي عليو السبلـ والجواب عنو برواية الحديث رواىا من طرؽ عديدة.

أما الحديث الذي نقلتو ىنا بسنده، فقد ذكر السيد عبد اهلل بن الهادي في كتابو حاشية كرامة 
 األولياء: أنو صحيح على شرط البخاري، بعد أف ترجم لرجاؿ سنده.

__________ 
 .370ص 4( مسند أحمد ج1)
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( بسنده عن زيد بن أرقم قاؿ: لما رجع رسوؿ اهللً من حّجة 1وأخرج الحاكم في المستدرؾ)
الوداع، ونزؿ غدير خم، أمر بدوحات فقممن، فقاؿ: ))كأني قد دعيت فأجبت إني قد تركت 

هما، فيكم الثقلين أحدىما أكبر من اآلخر كتاب اهلل تعالى وعترتي، فانظروا كيف تخلفوني في
 فإنهما لن يفترقا حتى يردا علّي الحوض((.

ثم قاؿ: ))إف اهلل عز وجل موالي وأنا مولى كل مؤمن((، ثم أخذ بيد علي رضي اهلل عنو فقاؿ: 
))من كنت مواله فهذا ولّيو اللهم واؿ من وااله، وعاد من عاداه(( وذكر الحديث بطولو. 

 انتهى.
 يخين.قاؿ الحاكم: ىذا حديث صحيح على شرط الش

قلت: ولم يعترضو الذىبي في تلخيص المستدرؾ، وقد أخرج أوؿ الحديث مسلم في 
 ( باختبلؼ يسير وذكر لو طرقاً عديدة ولم يذكر آخره المختّص بعلي عليو السبلـ.2صحيحو)

( قاؿ: حدثنا الفضل بن دكين حدثنا ابن أبي عيينة عن 3وأخرج أحمد بن حنبل في المسند)
بير عن ابن عباس عن بريدة قاؿ: غزوت مع علي اليمن، فرأيت منو الحسن عن سعيد بن ج

جفوة فلما قدمت على رسوؿ اهللً ذكرت علياً فتنّقصتو، فرأيت وجو رسوؿ اهللً يتغّير فقاؿ: يا 
بريدة ألسُت أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسوؿ اهلل، قاؿ: من كنت مواله فعلي 

 (. انتهى.4مواله)
د عبد اهلل بن الهادي فنقلو من نسخة طبعة مصرية المطبعة الميمنّية إدارة أحمد البأبي أما السي

الحلبي سنة ثبلث عشرة وثبلثمائة وألف ولفظو عن مسند أحمد من ىذه النسخة: أحمد حدثنا 
 الفضل بن دكين حدثنا ابن عيينة عن الحسن إلى آخره كما ذكرت.



ي في حاشية كرامة األولياء ابن عيينة ىو سفياف بن عيينة، قاؿ السيد العبلمة عبد اهلل بن الهاد
 والحسن ىو البصري قاؿ: ورجاؿ ىذا السند مجمع على االحتجاج بهم.

__________ 
 .109ص 3( مستدرؾ الحاكم ج1)
 .180ص 15( صحيح مسلم ج2)
 .347ص 5( مسند أحمد ج3)
 ة المكتب اإلسبلمي بيروت.ىجري1398( ىكذا في النسخة التي بيدي الطبعة الثانية سنة4)
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قلت: وأخرجو الحاكم في المستدرؾ من طرؽ عن أبي نعيم حدثنا ابن أبي غنية عن الحكم عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس عن بريدة األسلمي قاؿ: غزوت مع علي اليمن، فذكره بلفظو كما 

 في مسند أحمد إلى آخره.
 سلم.قاؿ الحاكم: ىذا حديث صحيح على شرط م

 قلت: ولم يعترضو الذىبي.
وأبو غنية ذكر في تهذيب التهذيب أنو وثّقو ابن معين وابن حباف والعجلي، ولم يذكر أف أحداً 

 ضّعفو وذكر أنو روى عن عدد منهم الحكم بن عتيبة، وعنو عدد منهم أبو نعيم.
 س.قلت: وبقّية السند من رجاؿ الشيخين ومشاىير األمة: الحكم وسعيد وابن عبا

( حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاؽ قاؿ: 1وفي مسند أحمد بن حنبل)
سمعت سعيد بن وىب قاؿ: نشد عليّّ الناس، فقاـ خمسة أو ستة من أصحاب النبًي فشهدوا 

 أف رسوؿ اهللً قاؿ: ))من كنت مواله فعلي مواله((.
 ل الرواية السابقة.قاؿ السيد عبد اهلل بن الهادي: )يعني قاـ من جهتو( بدلي

 قلت: أو أراد بأصحاب النبًي من طالت مبلزمتهم، فذكرىم إجبلالً لهم وتأكيداً لصّحة الرواية.
وقد روى القـو عن رسوؿ اهلًل: ))ال تسّبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ما بلغ مّد 

 أحدىم وال نصيفو((.
 مبلزمتهم لًو ال كل من سمع من النبًي.وىذا يدؿ على أف األصحاب ىم الخاصة الذي طالت 

ولعل ابن وىب كاف يفهم من اسم األصحاب ىذا المعنى الذي ذكرناه، فذكر الرواة لحديث 
الغدير من ىؤالء، تأكيداً لصّحة الرواية، وسكت عن الذين شهدوا من غيرىم اكتفاًء بشهادة 

 الذين ىم أصحاب النبًي وخاصتو.



في حفل عظيم، وكاف الذين شهدوا متفرقين بين ذلك الحفل  ويحتمل أنو كاف إنشاد الناس
المتباعد األطراؼ، فانتبو ابن وىب لمن حولو، وكانوا سّتة، ولم ينتبو لآلخرين لبعدىم عنو، 

 وىذا أقرب ما يحمل عليو اختبلؼ الروايات في عدد الذين شهدوا بحديث الغدير.
 م رجاؿ صحيح مسلم. انتهى.قاؿ السيد عبد اهلل بن الهادي: ورجاؿ السند كله

__________ 
 .366ص 5( مسند أحمد ج1)
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( من طريقين عن ابن بريدة عن أبيو بلفظ: ))من كنت ولّيو 1وأخرجو في مسند أحمد أيضاً)
 فعلي وليو((.

وأفاد السيد عبد اهلل في حاشية كرامة األولياء أف كل واحدة من الطريقين على شرط الشيخين، 
 يكوف ابن بريدة ىو سلماف، فعلى شرط مسلم. انتهى.إال أف 

( بسنده عن أبي عوانة عن األعمش عن سعيد بن عبيدة 2وأخرجو الحاكم في المستدرؾ)
حدثني عبد اهلل بن بريدة فذكره، ثم قاؿ: ىذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 

ىذا عن األعمش عن سعيد بن  بهذه السياقة، وليس في ىذا الباب أصّح من حديث أبي عوانة
 عبيدة، وىذا رواه وكيع...إلى آخره.

 قلت: وأقّره الذىبي على تصحيحو على شرط البخاري ومسلم.
( بأسانيد مختلفة كّلها فيها لفظ الوالية لعلي عليو 3وحديث بريدة أخرجو أحمد في المسند)

 السبلـ.
ؽ عديدة عن عدد من الصحابة، وأخرج أحمد بن حنبل أيضاً في مسنده حديث الغدير من طر 

( وفي الحاؿ ال يحضرني تحصيل شيء في الجزء 4وىذا تعداد مواضعو التي وجدتها فيو)
 الثاني وال الثالث، ولعّل فيهما غير ذلك. واهلل أعلم.

 الفائدة الثانية عشرة
( عن مصعب بن سعد عن أبيو )سعد بن أبي وقّاص( أف رسوؿ 5أخرج البخاري في صحيحو)

خرج إلى تبوؾ واستخلف علياً فقاؿ: أتخلفني في الصبياف والنساء؟! فقاؿ: أال ترضى أف  اهللً 
 تكوف مني بمنزلة ىاروف من موسى إال أنو ليس نبي بعدي.

 ( من طرؽ، وأخرجو كثير من أىل الحديث.6وأخرجو مسلم في صحيحو)
يجو وتخريج حديث وقد ُعني بتخريجو عدد من المؤلفين من الزيدية وغيرىم، ومن أحسن تخر 



 الغدير ما في شرح غاية السؤوؿ للحسين بن القاسم بن محمد عليو السبلـ.
 الفائدة الثالثة عشرة
__________ 

 .350و ص358ص 5( مسند أحمد ج1)
 .130ص 2( مستدرؾ الحاكم ج2)
 .356و ص361و ص358و ص350و ص347ص 5( مسند أحمد ج3)
، ومسند 131و ص 152ص و119و ص118و ص88و ص84ص 1( مسند أحمد ج4)

 .366ص 5، ومسند أحمد ج372و ص370و ص368وص 281ص 4أحمد ج
 .129ص 5( صحيح البخاري ج5)
 .176و ص 175و ص 174ص 15( صحيح مسلم ج6)
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( في قصة الحديبية فقاؿ عمر: فأتيت نبي اهللً فقلت: ألست نبي اهلل حقاً؟ 1أخرج البخاري)
لحق وعدونا على الباطل؟ قاؿ: بلى، قلت: فَِلَم نعطي الدنّية في قاؿ: بلى، قلت: ألسنا على ا

ديننا إذًا؟ قاؿ: إني رسوؿ اهلل ولست أعصيو وىو ناصري، قلت: أوليس كنت تحدثنا: أنا 
سنأتي البيت فنطوؼ بو؟ قاؿ: بلى فأخبرتك: أنا نأتيو العاـ؟ قاؿ: قلت: ال، قاؿ: فإنك آتيو 

 ومطّوؼ بو.
فقلت: يا أبا بكر، أليس ىذا نبي اهلل حقاً؟ قاؿ: بلى، قلت: ألسنا على  قاؿ: فأتيت أبا بكر

الحق وعدونا على الباطل؟ قاؿ: بلى، قلت: فَِلَم نعطي الدنّية في ديننا إذًا؟ قاؿ: أيها الرجل، 
إنو لرسوؿ اهللً وليس يعصي ربو وىو ناصره، فاستمسك بغرزه، فواهلل إنو على الحق، قلت: 

أنا سنأتي البيت ونطوؼ بو؟ قاؿ: بلى أفأخبرؾ أنك تأتيو العاـ؟ قلت: ال،  أليس كاف يحدثنا
 قاؿ: فإنك آتيو ومطّوؼ بو.

 قاؿ الزىري: قاؿ عمر: فعملت لذلك أعمااًل. انتهى المراد.
وىذا، لكونو من طريق الزىري مظنة أف يكوف قد خاؼ منو الزىري أف ينتقص بو عمر؛ ألف 

تفائو بالجواب الذي رواه عن رسوؿ اهللً حتى ذىب يجادؿ أبا لجاج عمر في الجداؿ وعدـ اك
 بكر.

وفي الجواب األوؿ: ))إني رسوؿ اهلل(( بإف المؤكدة للخبر، وفي الجواب الثاني: )إنو لرسوؿ 
اهلل( بإف والبلـ لزيادة التأكيد، ثم قولو: فواهلل إنو على الحق، إلتماـ التأكيد بالقسم، وقولو: 



لو يشير إلى أف ظاىر عمر في تلك الحاؿ ىو الشك واالرتياب، وذلك مما الـز غرزه، فذلك ك
يهم الزىري، فكاف مظنة محاولة تقرير أف عروض الشك ال بأس بو؛ ألنو بزعم روايتو، يعرض 

 لؤلنبياٍء.
ويحتّج الزىري لذلك بروايتو: نحن أحق بالشك من إبراىيم إذ قاؿ: }َربّْ َأرِِني َكْيَف ُتْحِي 

 [.260ى{]البقرة:اْلَمْوتَ 
ىذا وقد قيل فيو تأويل بأف المراد نحن أحق بالشك من إبراىيم لو شّك! فيكوف المراد أف 

 إبراىيم لم يشك، ويكوف الكبلـ خارجاً مخرج التنزيو.
__________ 

 .182ص 3( صحيح البخاري ج1)
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يم أو يقوؿ: ىو أبعد منا عن والجواب: أنو بعيد؛ ألف عبارة التنزيو أف يقوؿ: )لم يشّك إبراى
الشّك(؛ ألف التنزيو أف ينفي عنو الشك أو يأتي بعبارة تفيد نفيو، وال يفيد نفيو إال أف يقوؿ: 
)ىو أبعد عن الشك( مثبلً فأما أف يقوؿ: ))نحن أحق بالشك(( فليس نفياً للشك، بل ىو 

 تقريب لوقوعو.
لصّح ذلك نفياً للشك من أجل زيادة )لو نعم لو قاؿ: )نحن احق بالشك من إبراىيم لو شّك( 

 شك( ألنها تدؿ على امتناع الشك، فأما مع عدـ ىذه الزيادة فليس في الكبلـ نفي للشك.
والفرؽ بين قولو: ))نحن أحق بالشك(( من دوف زيادة )لو شك( وبين قولك: )نحن أحق 

أنا صديقك لو  بالشك لو شك( بزيادة )لو شك( كالفرؽ بين قولك: )أنا صديقك( وقولك:
( فإف الفرؽ واضح.  أحسنت إليَّ

 فالتأويل الذي ذكروه تعّسف.
 وقد جعلوه من التواضع!

: إنو أحق -كما زعمتم-وىذه شّر من األولى؛ ألف رسوؿ اهللً ال يكذب للتواضع، فكيف يقوؿ 
 بالشك، مع أنو أبعد عنو، ولكنو قالو تواضعاً؟! فهل ىذا إال تكذيب للرسوًؿ؟

عل العبارة قاصرة ال تليق بمن ىو أفصح العرب وأبلغها، وذلك ألف الكبلـ إذا كاف مع أنو يج
مسوقاً لنفي الشك عن إبراىيم عليو السبلـ فإف مقتضى الحاؿ ذكر ما يفيد النفي؛ ألنو محط 
الفائدة الذي سيق لو الكبلـ، وذلك طريقة حسن البياف، فأما أف يذكر ما يوىم عدـ البراءة من 

ذؼ ما يفهم البراءة الذي ىو كلمة )لو شك( مثبًل فليس ذلك من حسن البياف، الشك، ويح



بل ىو قصور في العبارة، ومخالفة لطريقة حسن البياف، وذلك ال يليق نسبتو إلى رسوؿ اهلًل؛ 
 ألنو ال يليق بو إنما ىو شأف أىل العجز والعّي كقوؿ الشاعر:

 والعيش خير في ظبلؿ النو ... ِؾ مّمن عاش كداً 
بل أضعف منو وأبعد عن حسن البياف من ىذا البيت الذي أراد صاحبو أف العيش الناعم في 

 خير ممن عاش كّدا في ظبلؿ العقل. -أي الحمق-ظبلؿ النوؾ 
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مع أف روايتهم ىذه تفيد أف إبراىيم عليو السبلـ أرسخ في اإليماف وأعلم باهلل من محمًد 
أخشى هلل لقولو تعالى: }ِإنََّما َيْخَشى اهلل ِمْن ِعَباِدِه ومقتضى ذلك أف يكوف إبراىيم 

[ وذلك يستلـز أف يكوف إبراىيم أفضل من محمد صلى اهلل عليهما 28اْلُعَلَماُء{]فاطر:
وآلهما! وذلك ينافي رواية العامة في حديث الشفاعة الطويل الذي التمس الناس فيو الشفاعة 

 ثم عيسى وكلهم عجز عنها ولم يصلح لها إال محمًد. من آدـ ثم نوح ثم إبراىيم ثم موسى
 فكيف يكوف مع ىذه الرواية أحق بالشك من ابرىيم عليهم الصبلة والسبلـ أجمعين.

 الفائدة الرابعة عشرة
( عن عبيدة بن عمير سمعت عائشة تزعم أف النبًي كاف يمكث عند زينب 1أخرج البخاري)

نا وحفصة أف أيّتنا دخل عليها النبًي فلتقل: إني بنت جحش ويشرب عندىا عسبًل، فتواصيت أ
أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير، فدخل على إحداىما فقالت ذلك لو فقاؿ: ال بل شربت 

ـُ َما َأَحلَّ اهلل َلَك  -عسبلً عند زينب بنت جحش، ولن أعود لو، فنزلت: }يَاَأيػَُّها النَِّبيُّ ِلَم ُتَحرّْ
 [ لعائشة وحفصة. انتهى المراد.4-1ا ِإَلى اللَِّو{]التحريم:ِإْف تَػُتوبَ  -إلى قولو:

 ( بزيادة )وقد حلفت( وفي األولى زيادة ذكر نزوؿ اآلية.2وروى البخاري أيضاً ىذه القصة)
 الفائدة الخامسة عشرة

في مجموع زيد بن علي عن أبيو عن جده عن علي عليو السبلـ أنو سأؿ عثماف بن عفاف أف 
هلل بن جعفر )رضي اهلل عنهما( وذلك أنو بلغو أنو اشترى شيئاً فغبن فيو بأمر عبد ا-يحجر على 

 مفرط.
 وفي تهذيب التهذيب في ترجمتو قاؿ الزبير: )وكاف عبد اهلل بن جعفر جواداً ممّدحاً(.

 قاؿ ابن حجر في تهذيب التهذيب: )وأخباره في الكـر شهيرة(.
 وقاؿ ابن حباف: كاف يقاؿ لو: قطب السخا.

__________ 



 .232ص 7( صحيح البخاري ج1)
 .68ص 6( صحيح البخاري ج2)
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قاؿ ابن حجر: وروى ابن عساكر في تاريخو عن عبد الملك بن مرواف قاؿ: سمعت أبي قاؿ: 
سمعت معاوية يقوؿ: )رجل بني ىاشم عبداهلل بن جعفر، وىو أىل لكل شرؼ، ال واهلل ما 

 سابقو أحد إلى شرؼ إال وسبقو(.
 وقاؿ يعقوب بن سفياف: أّمره علي في صّفين. انتهى.

 ... ... ... والفضل ما شهدت بو األعداء
ىذا، وكلما وجدت فضيلة لبني ىاشم، وأمكن القـو أف يسرقوىا لغيرىم، فإنهم مظنة أف 

يفعلوا، فبل تكاد ترى فضيلة إال وقد سرقوىا لغيرىم، كما يعرؼ ذلك باالستقراء، حتى رووا 
بواب إال باب أبي بكر، وروى بعضهم: أبو بكر وعمر مني بمنزلة ىاروف من موسى، سّد األ

 وغير ذلك كثير.
( 1وال يبعد عندي أف رواية الزىري في سخاء عائشة من ىذا القبيل، انظر روايتو في البخاري)

 حيث روى عن ابن الزبير أنو قاؿ: لتنتهيّن عائشة أو ألحجرّف عليها.
 ةالفائدة السادسة عشر 

روى الزمخشري في كشافو قصة نذر علي وفاطمة عليها السبلـ وجاريتهم فّضة بالصـو ووفائهم 
: فلما أصبحوا أخذ علي بيد الحسن -إلى قولو-بالنذر وإطعامهم المسكين واليتيم واألسير 

: فنزؿ -إلى قولو-والحسين وأقبلوا إلى رسوؿ اهلًل وىم يرتعشوف كالفراخ من شدة الجوع 
 اؿ: خذىا يا محمد في أىل بيتك، فأقرأه السورة.جبريل فق

قاؿ ابن حجر في تخريجو: أخرجو الثعلبي من رواية القاسم بن بهراـ عن ليث بن أبي سليم عن 
 مجاىد عن ابن عباس. انتهى المراد.

وقد أشار بعد ىذا إلى الرواية المشتملة على الشعر، وذكر من تكلم فيها وحكم بوضعها 
 الرواية فتشهد لها الرواية الخالية عن الشعر.وحده، أما بقية 

 (.2وقد رواىا الهادي عليو السبلـ في أوائل األحكاـ وابن المغازلي في المناقب)
: وأخرجو ابن األثير في أسد -إلى قولو-قاؿ صاحب حاشية المناقب: أخرجو أرباب التفسير 

 ( وقاؿ: أخرجو أبو موسى.3الغابة)
__________ 



 .90ص 7اري ج( صحيح البخ1)
 .272( مناقب المغازلي ص2)
 .530ص 5( أسد الغابة ج3)
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: ورواه -إلى أف قاؿ-: وأخرجو الكنجي -إلى قولو-( 1وىكذا أخرجو ابن حجر في اإلصابة)
 الحاكم أبو عبد اهلل في مناقب فاطمة عليها السبلـ ورواه ابن جرير أطوؿ من ىذا. انتهى.

 فينظر!. قلت: لم أجده في تفسيره
ـَ 2وفي الدر المنثور للسيوطي) (: وأخرج ابن مردويو عن ابن عباس في قولو: }َويُْطِعُموَف الطََّعا

[اآلية، قاؿ: نزلت ىذه اآلية في علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسوؿ 8َعَلى ُحبِّْو{]اإلنساف:
 اهلًل. انتهى.

ي عليو السبلـ وابن عباس وزيد وأخرجو الحاكم الحسكاني في شواىد التنزيل بإسناده عن عل
بن أرقم، وحقق ىناؾ أف السورة مدنّية، وذكر في أوؿ الكتاب أنها سبب تأليفو، والكتاب 

 مرّتب على ترتيب سور القرآف.
 الفائدة السابعة عشرة: متعّلقة بحديث الشورى

إف فضل علي ال إشكاؿ فيو وال خفاء، ىذا عند اإلنصاؼ في عهد الشورى قبل أف تلد 
 أكاذيب العثمانية.

أما علي عليو السبلـ فيكفي في الداللة عليو حديث الغدير، وحديث المنزلة، فضبلً عما ال 
يخفى من كمالو وسبقو إلى اإلسبلـ وتفوقو في الجهاد وفي العلم وفي العدالة، فإف تفوقو في 

 ىذه الِخبلؿ مما ال يخفى عند من أنصف.
ق ذلك على طريقة التفصيل، وفي كتب الفضائل تماـ والباب يستدعي كتأبا مستقبلً لتحقي

البحث، فراجع كتب الفضائل الخاصة بعلي عليو السبلـ وأىل البيٍت تجد أنو ال يقاس بعلي 
 عليو السبلـ أحد من أىل الشورى.

( أف رسوؿ اهللً قاؿ 3ومما يدؿ على ذلك لمن حقق وأنصف ما أخرجو البخاري في صحيحو)
ا منك(( في حديث تنازع جعفر وزيد بن حارثة وعلي عليو السبلـ في بنت لعلي: ))أنت مني وأن

 حمزة.
__________ 

 .376ص 4( اإلصابة في معرفة الصحابة ج1)



 .299ص 6( الدر المنثور ج2)
 .185ص 5، وج168ص 3( صحيح البخاري ج3)
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ني وأنا منك(( ففي الحديث داللة على فضل عظيم لعلي عليو السبلـ فإف قولو: ))أنت م
خصوصية وفضيلة لعلي عليو السبلـ خّصو بها دوف جعفر وزيد، كما جعل لكل منهما 

خصوصية، فدّؿ على أنو ىو ورسوؿ اهللً كالشيء الواحد وأف علياً عليو السبلـ بمنزلة بعض 
 رسوؿ اهللً على اإلطبلؽ، إال فيما ال يخفى اختصاصو بو كالنبوة المستثناة في حديث المنزلة.

وذلك يدؿ على عمـو الفضائل وكمالها، ويؤكد ذلك ويوضحو قولو: ))وأنا منك(( فإنو ال 
يجعل نفسو الشريفة كالجزء من علي إال وىما متشابهاف في الكماؿ، وإال كاف الكبلـ تنزيبًل 

 للرسوًؿ وذلك ال يقولو رسوؿ اهللً الذي ال ينطق عن الهوى.
ببعض اآلخر في جميع الفضائل وكمالها، وإنما المراد فإف قيل: ليس المراد تشبيو كل منهما 

أف قوة الوالية بينهما واالتصاؿ المعنوي واالئتبلؼ الروحي صّيرىما كالشيء الواحد، وصيَّر كل 
واحد كالجزء من اآلخر بهذا المعنى، أي إنو في اتصالو بو بالغ نهاية االتصاؿ، حتى كأنو جزء 

تخصو دوف جعفر وزيد؛ ألنو يدؿ على أنهما ليسا في  منو، وىذا كاٍؼ إلثبات خصوصية لو
االتصاؿ برسوؿ اهللً إلى ىذا الحّد، وإف كاف يحبهما ولهما بو صلة وثيقة ليست لغيرىما من  

 كبار الصحابة، كما تدؿ على ذلك الروايات فيهما.
 قلنا: فهذا دليل على أنو ال يقاس بعلي عليو السبلـ أحد من الصحابة.

سيرين حمل قولًو: ))أنت مني وأنا منك(( فهو دليل واضح على ما ذكرناه من أف وعلى أي التف
علياً عليو السبلـ ال يقاس بو أحد من أىل الشورى مع أف الفرؽ بين التفسيرين إنما ىو اعتباري 

 ومرجعهما واحد.
 ( بلفظ: ))أما أنت يا2( وأخرجو أيضاً)1ىذا، وقد أخرج الحديث أحمد بن حنبل في مسنده)

جعفر فأشبهت خلقي وُخلقي، وأما أنت يا علي فمني وأنا منك، وأما أنت يا زيد فأخونا 
 وموالنا((.

__________ 
 .115ص 1( مسند أحمد ج1)
 .98ص 1( مسند أحمد ج2)
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( عن علي عليو السبلـ قاؿ: أتيت النبًي وجعفر وزيد فقاؿ لزيد: ))أنت 1وأخرجو أيضاً)
لجعفر: ))أنت أشبهت خلقي وُخُلقي(( قاؿ: فحجل وراء زيد، قاؿ: موالي(( فحجل، وقاؿ 

 وقاؿ لي: ))أنت مني وأنا منك(( قاؿ: فحجلت وراء جعفر.
قلت: ىذه الحجلة تعّبر عن الفرح الحادث بحدوث العلم بهذه الفضيلة، وذلك يدؿ على 

 صحة التفسير لهذا الحديث بما ذكرناه.
حو وأقّره الذىبي، وأفاد الحاكم أنو أخرجو البخاري ( وصح2وأخرجو الحاكم في المستدرؾ)

 ومسلم عن البراء مختصرًا.
 (.3وقد نقلتو من البخاري فأما مسلم فلم أجده فيو، وأخرجو الترمذي في جامعو)

( عن أبي بكر: أف النبًي بعثو ببراءة ألىل مكة إلى قولو: ثم قاؿ 4وأخرج أحمد في مسنده)
 الحقو، فرّد علّي أبا بكر وبّلغها أنت، قاؿ: ففعل. لعلي )رضي اهلل تعالى عنو(:

قاؿ: فلما قدـ على النبًي أبو بكر بكى قاؿ: يا رسوؿ اهلل حدث فّي شيء؟! قاؿ: ))ما حدث 
 فيك إال خير، ولكن أمرت أف ال يبلغو إال أنا أو رجل مني((.

باس بلفظ: ))ثم ( نحوه عن ابن ع6( والحاكم في المستدرؾ)5وأخرج أحمد في المسند أيضاً)
بعث فبلناً بسورة التوبة فبعث علياً خلفو فأخذىا منو قاؿ: ال يذىب بها إال رجل مني وأنا 

 منو((.
( عن علي عليو السبلـ مثل رواية أبي بكر بلفظ: ورجع أبو 7وأخرجو أحمد في المسند أيضاً)

يل جاءني فقاؿ: لن بكر إلى النبًي فقاؿ: يا رسوؿ اهلل نزؿ فّي شيء؟ قاؿ: ))ال، ولكن جبر 
 يؤدي عنك إال أنت أو رجل منك((.

__________ 
 .108ص 1( مسند أحمد ج1)
 .120ص 3( مستدرؾ الحاكم ج2)
 .635ص 5( الجامع الصحيح للترمذي ج3)
 .3ص 1( مسند أحمد ج4)
 .331ص 1( مسند أحمد ج5)
 .133ص 3( مستدرؾ الحاكم ج6)
 . 151ص 1( مسند أحمد ج7)
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( قاؿ: حدثنا يحيى بن آدـ وابن أبي بكير قاال: حدثنا إسرائيل عن 1أحمد في المسند)وأخرج 
أبي إسحاؽ عن حبشي بن جنادة قاؿ يحيى بن آدـ السلولي )أي حبشي بن جنادة السلولي( 
وكاف قد شهد يـو حجة الوداع قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلًل: ))علي مني وأنا منو وال يؤدي عني إال أنا 

 أو علي((.
( قاؿ: حدثنا الزبيري 2اؿ ابن بكير: ))ال يقضي عني ديني إال أنا أو علي(( وأخرج أيضاً)وق

أي أبو أحمد محمد بن عبد اهلل الزبيري حدثنا شريك عن أبي إسحاؽ عن حبشي بن جنادة 
 مثلو.

وأخرج ىنالك أيضاً: ثنا أسود بن عامر أنبأنا شريك عن أبي إسحاؽ عن حبشي بن جنادة 
 : سمعت رسوؿ اهللً يقوؿ: ))علي مني وأنا منو وال يؤدي عني إال أنا أو علي((.السلولي قاؿ

وأخرجو ىناؾ أيضاً حدثنا يحيى بن آدـ حدثنا شريك عن أبي إسحاؽ عن حبشي بن جنادة 
 السلولي قاؿ: سمعت رسوؿ اهللً يقوؿ: ))علي مني وال يؤدي عني إال أنا أو علي((.

حمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاؽ عن حبشي بن جنادة وأخرجو ىناؾ أيضاً حدثنا أبو أ
السلولي وكاف قد شهد حجة الوداع قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلًل: ))علي مني وأنا منو وال يؤدي عني 

 إال أنا أو علي((. انتهى.
وىذا السند صحيح على أصل البخاري ومسلم: فأحمد بن حنبل وأبو أحمد الزبيري وإسرائيل 

 من رجالهما، ومن مشاىير أئمة المحدثين: وأبو إسحاؽ كل ىؤالء
 فأما حبشي بن جنادة، فذكر في تهذيب التهذيب أنو صحأبي وأنو شهد حجة الوداع.

قلت: وكذلك رواه أحمد بن حنبل في مسنده كما قّدمنا عن يحيى بن آدـ وىو من كبار علماء 
اً خاصاً بو كسائر الحديث وعّده أحمد بن حنبل من الصحابة حيث جعل لو في المسند مسند

 الصحابة، وترجم لو بلفظ: )مسند حبشي بن جنادة السلولي رضي اهلل عنو(. انتهى.
__________ 

 .164ص 4( مسند أحمد ج1)
 .165ص 4( مسند أحمد ج2)
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ولم يذكر في تهذيب التهذيب خبلفاً في كونو صحابياً، مع كوف صحبتو مذكورة في مسند 
حيح على شرط الشيخين، وفي بعض الروايات عنو التصريح بسماعو من أحمد، والسند إليو ص

 رسوؿ اهللً وذلك مما يدعو المخالفين إلى الخبلؼ في صحبتو لو ساغ الخبلؼ عندىم.



في المستدرؾ  -أي حديث حبشي-قاؿ في تهذيب التهذيب: وأخرج أبو ذر الهروي حديثو 
 المستخرج على اإللزامات. انتهى.

 على شرط الشيخين الـز لهما تصحيحو؛ لكونو صحابياً على أصلهما. أي إف ذلك صحيح
( وقاؿ السيد عبداهلل بن الهادي في حاشية كرامة 1وأخرج الحديث ىذا الترمذي في جامعو)

األولياء في ىذا الحديث: أخرجو أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة. انتهى، ومثل ذلك ذكره 
 في الجامع الصغير للسيوطي.

( بسنده عن عمراف بن حصين قاؿ: بعث رسوؿ اهللً سرية 2رج أحمد في مسنده أيضاً)وأخ
: فقاـ رجل -إلى قولو-وأّمر عليهم علي بن أبي طالب رضي اهلل عنو فأحدث شيئاً في سفره 

فقاؿ: يا رسوؿ اهلل إف علياً فعل كذا وكذا، فأعرض عنو، ثم قاـ الثاني فقاؿ: يا رسوؿ اهلل إف 
ذا وكذا، فأعرض عنو، ثم قاـ الثالث فقاؿ: يا رسوؿ اهلل إف علياً فعل كذا وكذا، علياً فعل ك

 فأعرض عنو، ثم قاـ الرابع فقاؿ: يا رسوؿ اهلل إف علياً فعل كذا وكذا.
قاؿ: فأقبل رسوؿ اهللً على الرابع وقد تغّير وجهو، فقاؿ: ))دعوا علياً دعوا علياً، إف عليا مني 

 مؤمن بعدي((.وأنا منو، وىو ولي كل 
وسند ىذا الحديث قاؿ فيو السيد العبلمة عبد اهلل بن الهادي في حاشية كرمة األولياء: صحيح 

 على شرط مسلم.
( بلفظ: ))ما تريدوف 4( وأخرجو الحاكم في المستدرؾ)3قلت: وأخرجو الترمذي في جامعو)

 من علي؟! إف علياً مني وأنا منو، وولي كل مؤمن((.
__________ 

 .636ص 5لجامع الصحيح للترمذي ج( ا1)
 .437ص 4( مسند أحمد ج2)
 .632ص 5( الجامع الصحيح للترمذي ج3)
 .111ص 3( مستدرؾ الحاكم ج4)
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ىكذا بإسقاط كلمة ))ىو(( وكلمة ))بعدي(( ولعلو من تغيير النساخ، فإف فرض أنو صحيح 
(( فهو مؤكد لما قلنا وأشرنا إليو بالحذؼ المذكور أي بدوف كلمة ))ىو(( وبدوف كلمة ))بعدي

من أف نزوؿ علي عليو السبلـ بمنزلة بعض النبًي والنبًي بمنزلة بعض علي، يستلـز ثبوت الوالية 
لعلي عليو السبلـ وأنو أحق بها من سائر أىل الشورى؛ ألف قولو: ))وولي كل مؤمن(( يكوف 



لسبلـ وخطئهم في الشكوى منو على ذلك الفرض خارجاً مخرج االحتجاج إلصابة علي عليو ا
بأنو كالبعض من رسوؿ اهللً مع أف رسوؿ اهللً ولي كل مؤمن، أي فلعلي والية يصّح بها تصّرفو 

فيما فعل، وأنو يجب احترامو والرضا بحكمو كما يجب للرسوًؿ ويحـر بغضو والشكاية منو كما 
ثبت لو ما يثبت للرسوًؿ يحـر بغض الرسوًؿ واالعتراض عليو في حكمو، فدؿ ذلك على أنو ي

 إال ما خّصو دليل.
 فدؿ ذلك على أنو في كمالو فوؽ األمة كلها أىل الشورى وغيرىم، بعد رسوؿ اهللً.

ىذا، وحديث المستدرؾ ىذا صّححو الحاكم على شرط مسلم، ولم يعترضو الذىبي في 
 تلخيصو.

ُلوُه   ( عند ذكر قوؿ اهلل تعالى: }َأَفَمنْ 1وفي الدر المنثور للسيوطي) َنٍة ِمْن رَبِّْو َويَػتػْ َكاَف َعَلى بَػيػّْ
[ أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويو وأبو نعيم في المعرفة، عن علي بن أبي 17َشاِىٌد ِمْنُو{]ىود:

طالب رضي اهلل عنو قاؿ: )ما من رجل من قريش إال نزؿ فيو طائفة من القرآف فقاؿ لو رجل: ما 
ُلوُه َشاِىٌد ِمْنُو{]ىود: نزؿ فيك؟ قاؿ: أما تقرأ سورة ىود َنٍة ِمْن رَبِّْو َويَػتػْ [ 17}َأَفَمْن َكاَف َعَلى بَػيػّْ

 رسوؿ اهللً على بينة من ربو، وأنا شاىد منو(.
وأخرج ابن مردويو وابن عساكر عن علي رضي اهلل عنو في اآلية قاؿ: )رسوؿ اهلل على بينة من 

 ربو، وأنا شاىد منو(.
آخر عن علي رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلًل: }َأَفَمْن َكاَف َعَلى وأخرج ابن مردويو من وجو 

َنٍة ِمْن رَبِّْو{ أنا.  بَػيػّْ
ُلوُه َشاِىٌد ِمْنُو{ قاؿ: علي.  }َويَػتػْ

__________ 
 .324ص 3( الدر المنثور ج1)
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إلى آخره  ( قوؿ علي عليو السبلـ: ما من رجل من قريش...1وأخرج ابن المغازلي في المناقب)
 كما في الدر المنثور وفيو: ))رسوؿ اهللً على بينة من ربو، وأنا شاىد منو((. وفيو زيادة.

وفي الجامع الصغير للسيوطي عن رسوؿ اهلًل: ))علي مني بمنزلة رأسي من بدني(( وذكر أنو 
 أخرجو الخطيب عن البراء والديلمي في مسند الفردوس عن ابن عباس.

( وفي حاشيتها: أنو أخرجو الهيثمي في الصواعق 2غازلي في المناقب)قلت: وأخرجو ابن الم
 المحرقة. انتهى.



 (.3وأخرجو المرشد باهلل عليو السبلـ في األمالي)
 الفائدة الثامنة عشرة

( عن المسور بن مخرمة قاؿ: سمعت 6( وأحمد في المسند)5( ومسلم)4أخرج البخاري)
ف بني ىشاـ بن المغيرة استأذنوا في أف ينكحوا ابنتهم : ))إ-وىو على المنبر-رسوؿ اهللً يقوؿ 

علي بن أبي طالب فبل آذف ثم ال آذف إال أف يريد ابن أبي طالب أف يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، 
 فإنما ىي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاىا((.

: ))إنما فاطمة ( من طريق آخر عن المسور بن مخرمة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهللً 7وأخرج مسلم)
 بضعة مني يؤذيني ما آذاىا((.

( عن المسور بن مخرمة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلًل: ))إنما فاطمة 8وأخرج الحاكم في المستدرؾ)
 شجنة مني يبسطني ما يبسطها ويقبضني ما يقبضها((.

 قاؿ الحاكم: ىذا حديث صحيح اإلسناد.
 قلت: ولم يعترضو الذىبي.

__________ 
 .270المغازلي ص( مناقب ابن 1)
 .92( مناقب ابن المغازلي ص2)
 .139ص 1( األمالي ج3)
 .158ص 6( صحيح البخاري ج4)
 .2ص 16( صحيح مسلم ج5)
 .328ص 4( مسند أحمد ج6)
 .3ص 16( صحيح مسلم ج7)
 .154ص 3( مستدرؾ الحاكم ج8)
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ابنتو فقاؿ لو:  ( عن المسور أنو بعث إليو حسن بن حسن يخطب1وأخرج أحمد في المسند)
قل لو فليلقني في العتمة قاؿ: فلقيو فحمد المسور اهلل وأثنى عليو وقاؿ: )أما بعد، واهلل ما من 
نسب وال سبب وال صهر أحب إليَّ من سببكم وصهركم ولكن رسوؿ اهللً قاؿ: ))فاطمة مضغة 

ير نسبي وسببي مني يقبضني ما قبضها ويبسطني ما بسطها، وأف األنساب يـو القيامة تنقطع غ
 وصهري(( وعندؾ ابنتها ولو زوجتك لقبضها ذلك، قاؿ: فانطلق عاذراً لو(. انتهى.



( وصّححو، 3( مثلو، وأخرج الحاكم مثلو في المستدرؾ)2وأخرج أحمد في المسند أيضاً)
 وأقره الذىبي.

عها التي وىذه الروايات كلها عن المسور بن مخرمة من غير طريق الزىري لم تذكر الخطبة وتواب
 رواىا الزىري عن المسور بن المخرمة.

وفي رواية غيره عن المسور كما ترى: أف بني ىشاـ استأذنوا في أف ينكحوا ابنتهم، وفي رواية 
الزىري عن المسور: أف عليا خطب بنت أبي جهل إلى آخره كما مر في الحديث السادس من 

 الزىري.الفصل األوؿ، وقد مّر الكبلـ ىناؾ في نكارة رواية 
( عن علي رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهللً لفاطمة: ))إف اهلل 4وأخرج الحاكم في المستدرؾ)

 يغضب لغضبك ويرضى لرضاؾ((.
 قاؿ الحاكم: ىذا حديث صحيح اإلسناد.

قلت: ولم يعترضو الذىبي إال بالكبلـ في الحسين بن زيد عليو السبلـ فقاؿ الذىبي: )بل 
 يحل أف يحتج بو(.حسين منكر الحديث ال 

__________ 
 .323ص 4( مسند أحمد ج1)
 .332ص 4( مسند أحمد ج2)
 .158ص 3( مستدرؾ الحاكم ج3)
 .153ص 3( مستدرؾ الحاكم ج4)
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والجواب عن ىذا: إف إنكار الذىبي لحديث الحسين ليس إال لمخالفة مذىبو؛ ألف الذي 
صب وشيعة األموية كأحاديث التشبيو والجبر يعرفو الذىبي ىو حديث النواصب وأعواف النوا

واإلرجاء وكأحاديث الزىري السابق ذكرىا في الفصل األوؿ، وفضائل أبي بكر وعمر وعثماف 
وعائشة وابن الزبير وأبي موسى وجرير وأبي ىريرة بل ومعاوية وعمرو بن العاص والمغيرة، وما 

، وجعلتهم أئمة الحديث، ووثق أشبو ذلك من حديث أسبلؼ الذىبي الذي قربتهم األموية
بعضهم بعضاً لروايتهم ما يرضيهم ويوافق أىواءىم وسبلمتهم عندىم مما ينكرونو وإف كاف حقاً 

 في الواقع.
وأما الذي ينكره الذىبي فهو ما يخالف ذلك وينافيو ويخالف ما تقرر عنده وعند أسبلفو، وإف  

وال إجماع األمة، وال قضايا العقوؿ، ولكنو كاف ال يخالف محكم الكتاب، وال السنة المعلومة، 



 يخالف ما ألفوه ودّبوا عليو ودرجوا وتربوا عليو وقرروه بالشبو والروايات الكاذبة.
أال ترى أنهم أّصلوا لهم أصوالً في أبي بكر وعمر وعثماف ومعاوية وسائر من يسمونهم بزعمهم 

 د ما خالفها، ثم الجرح والتعديل.)صحابة( ثم بنوا عليها قبوؿ ما وافقها من الحديث، ور 
 وعلى ذلك فقس، وال تغتر.

 ولذلك ضعفوا عدداً من أىل الحق من أىل البيت وشيعتهم.
أما الحسين بن زيد فهو من أفاضل العترة وصفوة الصفوة، ولم يجد الذىبي ما يقوؿ فيو من 

ر في الحديث جرح يميل إلى الدنيا أو ركوف إلى الظلمة أو دخوؿ على السبلطين أو منك
 مخالف للمعلـو من الكتاب والسنة.

فأما روايتو لفضائل أىل البيت فبل يجرح فيو عند من أنصف؛ ألف فضائلهم كانت تكتم في 
 عهد دولة النواصب رغبة ورىبة، ولذلك سأؿ بعضهم: )ىل شهد عليّّ بدرًا؟(.

حاديث المشهورة، أو عدـ فبل ينكر خفاء الرواية وتفرد الراوي بها مع موافقتها في الجملة لؤل
 مخالفتها لشيء من األدلة الصحيحة.

والحسين بن زيد عليو السبلـ في صبره وزىده في الدنيا أبعد من أف يحتاج إلى التوثيق لشهرة 
 فضلو عليو السبلـ.
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(: )ىو الحسين بن زيد بن علي عليو السبلـ الذي يقاؿ لو: )ذو 1قاؿ في الروض النضير)
( من كثرة بكائو، وىو المجمع على إمامتو وفضلو عند جميع العترة وشيعتهم رضواف اهلل الدمعة

 عليهم(. انتهى.
( وقد 2وقد صحح لو الحاكم ىذا الحديث في فاطمة عليها السبلـ وحديثاً في المستدرؾ)

 (.3ذكر ىو: أف التصحيح توثيق لرجاؿ السند، أفاد ذلك في المستدرؾ)
 ترجمة الحسين بن زيد: إنو أخرج لو ابن ماجة ووثّقو البيهقي. انتهى. وفي تهذيب التهذيب في

أما الحديث ىذا في فاطمة عليها السبلـ فقد أخرجو في صحيفة علي بن موسى الرضا عن 
آبائو عن علي عليو السبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلًل: ))إف اهلل يغضب لغضب فاطمة ويرضى 

 لرضاىا((.
 يلمي بلفظو.قاؿ في تخريجها: أخرجو الد

 قلت: وسند الصحيفة غير سند الحاكم، إنما يلتقياف في جعفر الصادؽ عليو السبلـ.
قاؿ السيد عبد اهلل بن الهادي في حاشية كرامة األولياء: وأخرجو الديلمي والطبراني والحاكم 



في المستدرؾ وأبو نعيم في فضائل الصحابة وابن عساكر وصححو الشيخ المحّدث أحمد بن 
 اف األوزري والشيخ الحافظ محمد بن عبدالعزيز الحبشي. انتهى.سليم

( وخّرجو صاحب حاشيتها، وأفاد أنو أخرجو الطبراني في 4وأخرجو ابن المغازلي في مناقبو)
 نسخة جامعة طهراف. 14معجمو الكبير 

 .14قلت: لعلو يعني صفحة
 الفائدة التاسعة عشرة

اص قاؿ: أمر معاوية بن أبي سفياف سعداً ( عن سعد بن أبي وق5أخرج مسلم في صحيحو)
فقاؿ: ما منعك أف تسّب أبا التراب؟ فقاؿ: أما ما ذكرت ثبلثاً قالهّن لو رسوؿ اهللً فلن أسّبو، 

 ألف تكوف لي واحدة منهّن أحب إلّي من حمر النعم.
__________ 

 .282ص 2( الروض النضير ج1)
 .180ص 3( مستدرؾ الحاكم ج2)
 .3ص 1م ج( مستدرؾ الحاك3)
 .353و ص 351( مناقب المغازلي ص4)
 .175ص 15( صحيح مسلم ج5)
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سمعت رسوؿ اهللً يقوؿ لو، خّلفو في بعض مغازيو فقاؿ لو علي: يا رسوؿ اهلل خّلفتني مع 
النساء والصبياف؟ فقاؿ لو رسوؿ اهلًل: ))أما ترضى أف تكوف مني بمنزلة ىاروف من موسى، إال 

 عدي((.أنو ال نبوة ب
وسمعتو يقوؿ يـو خيبر: ))ألعطين الراية رجبلً يحب اهلل ورسولو ويحبو اهلل ورسولو((، قاؿ: 

فتطاولنا لها فقاؿ: ))ادعوا لي علياً((، فأتي بو أرمد، فبصق في عينو، ودفع الراية إليو، ففتح 
 اهلل عليو.

[ دعا رسوؿ اهللً علياً 61َأبْػَناءَُكْم{]آؿ عمراف:ولما نزلت ىذه اآلية: }فَػُقْل تَػَعاَلْوا َندُْع َأبْػَناَءنَا وَ 
 وفاطمة وحسناً وحسيناً، فقاؿ: اللهم ىؤالء أىلي.
 ( بسنده عن سعد بن أبي وقاص ووّثق راويو.1وىذا الحديث أخرجو بتمامو الترمذي في جامعو)

( وصّححو على شرط 3( والحاكم في المستدرؾ)2وحديث المباىلة أخرجو أحمد في مسنده)
 لشيخين، وأقّره الذىبي.ا



 وقد استوفيت تخريجو في كتاب الذرية المباركة.
(: وقاؿ النبًي: ))فاطمة سيدة 4وقاؿ البخاري في باب مناقب قرابة رسوؿ اهللً ومنقبة فاطمة)

 نساء أىل الجنة((.
( عن عائشة قالت: )أقبلت فاطمة تمشي كأف مشيتها مشي 5وأخرج أيضاً بسنده في صحيحو)

فقاؿ النبًي: ))مرحباً بابنتي((، ثم أجلسها عن يمينو أو عن شمالو ثم أسّر إليها حديثاً النبًي 
فبكت فقلت لها: لم تبكين، ثم أسّر إليها حديثاً فضحكت، فقلت: ما رأيت كاليـو فرحاً أقرب 
من حزف، فسألتها عما قاؿ؟ فقالت: ما كنت ألفشي سّر رسوؿ اهللً حتى قبض النبًي فسألتها؟ 

لت: أسّر إلّي ))أف جبريل كاف يعارضني القرآف كل سنة مرة وأنو عارضني العاـ مرتين، وال فقا
أراه إال حضر أجلي، وإنك أوؿ أىل بيتي لحاقاً بي(( فبكيت، فقاؿ: ))أما ترضين أف تكوني 

 سيدة نساء أىل الجنة أو نساء المؤمنين((، فضحكت لذلك. انتهى.
__________ 

 .638ص 5لترمذي ج( الجامع الصحيح ل1)
 .185ص 1( مسند أحمد ج2)
 .150ص 3( مستدرؾ الحاكم ج3)
 .209ص 4( صحيح البخاري ج4)
 .183ص 4( صحيح البخاري ج5)
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( عن ابن عباس قاؿ رسوؿ اهلًل: ))أفضل نساء أىل الجنة خديجة 1وأخرج أحمد في المسند)
 ية بنت مزاحم((.بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم بنت عمراف، وآس

( وصّححو ولم يعترضو 3( وأخرجو الحاكم في المستدرؾ)2وأخرجو أيضاً في موضع آخر)
 الذىبي.

( عن أبي سعيد الخدري قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلًل: ))الحسن 4وأخرج أحمد أيضاً في مسنده)
 والحسين سيدا شباب أىل الجنة، وفاطمة سيدة نسائهم إال ما كاف لمريم بنت عمراف((.

( عن أبي سعيد أيضاً قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلًل: ))فاطمة سيدة نساء أىل الجنة إال 5خرج أيضاً)وأ
 ما كاف من مريم بنت عمراف((.

( وقاؿ: ىذا صحيح اإلسناد ولم يخرجاه، إنما تفرد 6وىذا أخرجو الحاكم في المستدرؾ)
 مسلم بإخراج حديث أبي موسى عن النبًي: ))خير نساء العالمين أربع((.



 لت: وأقره الذىبي على تصحيحو.ق
( قاؿ: وأخبرناه أبو بكر القطيعي في فضائل أىل البيت 7وأخرج الحاكم في المستدرؾ)

تصنيف أبي عبد اهلل أحمد بن حنبل حدثنا عبداهلل بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا 
))حسبك من  عبدالرزاؽ أنبأ معمر عن الزىري عن أنس بن مالك رضي اهلل عنو أف النبًي قاؿ:

نساء العالمين مريم بنت عمراف، وآسية امرأة فرعوف، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت 
 محمد((.

 قاؿ الحاكم: ىذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
 قلت: ولم يعترضو الذىبي في تلخيصو؟

( عن حذيفة رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلًل: ))نزؿ ملك 8وأخرج الحاكم في المستدرؾ)
ن السماء فاستأذف اهلل أف يسلم علّي لم ينزؿ قبلها، فبّشرني أف فاطمة سيدة نساء أىل م

 الجنة((. قاؿ الحاكم: ىذا حديث صحيح اإلسناد.
__________ 

 .316ص 1( مسند أحمد ج1)
 .322ص 1( مسند أحمد ج2)
 .16ص 3( مستدرؾ الحاكم ج3)
 .64ص 3( مسند أحمد ج4)
 .80( مسند أحمد ص5)
 .154ص 3درؾ الحاكم ج( مست6)
 .157ص 3( مستدرؾ الحاكم ج7)
 .151ص 3( مستدرؾ الحاكم ج8)
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( بزيادة في الحسن والحسين، 1قلت: وأقره الذىبي في تلخيصو وأخرجو أحمد في مسنده)
وبزيادة في االستغفار لحذيفة وأمو، كما رواه أبو طالب عليو السبلـ في أماليو في باب 

 (.2االستغفار)
وقاؿ السيد عبد اهلل بن الهادي في حاشية كرامة األولياء: أخرجو المرشد باهلل والترمذي وقاؿ: 

 حسن غريب، والنسائي وابن حباف والروياني والضياء في المختارة. انتهى.
 ولعّلو في األمالي األثنينية ألني لم أجده في الخميسية.



 ابن عساكر.: أنو أخرجو 524وأفاد في كنزؿ العماؿ عدد الحديث
( عن عائشة قالت: لفاطمة )رضي اهلل عنها( بنت رسوؿ اهلًل: 3وأخرج الحاكم في المستدرؾ)

أال أبشرؾ إني سمعت رسوؿ اهللً يقوؿ: ))سيدات نساء أىل الجنة أربع مريم بنت عمراف، 
 وخديجة بنت خويلد، وآسية((. -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-وفاطمة بنت رسوؿ اهلل 

 ىبي في تلخيصو وذكر اإلشارة إلى صحتو على شرط الشيخين برمز)خ ـ(.وذكره الذ
واعلم أف تلخيص الذىبي جعلو تلخيصاً لمستدرؾ الحاكم، وعني فيو باالنتقاد على الحاكم في  
كثير من التصحيح، وتكلم على كثير من الرجاؿ الذي ىم عند الحاكم ثقات، فلذلك نذكر في 

الذىبي، ليدّؿ ذلك على قوتها، وال سيما ما كاف في الفضائل، الروايات ىذه أنو لم يعترضها 
فإف الذىبي معدود من النواصب، فهو مظّنة االعتراض على الفضائل فبل يترؾ االعتراض إال أنو 

 غير سائغ عنده، فاعرؼ ذلك.
ي وقد أوردنا ىذه النبذة من الفضائل؛ ألنو جّر إليها الكبلـ في الفصل األوؿ، فأما الفضائل فه

 باب واسع ولها كتب مخصوصة. وباهلل التوفيق.
 والحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل وسلم على محمد وآلو الطاىرين.

ىجرية بقلم 1400شهر القعدة سنة3وكاف الفراغ من تبييض ىذا الكتاب يـو الجمعة لعلو 
 مؤلفو الفقير إلى اهلل تعالى بدر الدين الحوثي وفقو اهلل.

 المصادر والمراجع
 مجلدات طبع مصر ػػقديم.5أسد الغابة في معرفة الصحابة البن عبد البر القرطبي،  -

__________ 
 .391ص5( مسند أحمد ج1)
 .40( األمالي ص2)
 .185ص 3( مستدرؾ الحاكم ج3)
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 قديم.-مجلدات طبع مصر  4اإلصابة في معرفة الصحابة البن حجر العسقبلف،  -
 طالب الحسني طبع بيروت.األمالي، للسيد أبي  -
 األمالي اإلثنينية، للسيد المرشد باهلل، مخطوط. -
 قديم.-األمالي الخميسية، المرشد باهلل، طبع مصر  -
 التاريخ الكبير للبخاري، طبع الهند. -



 تاريخ الخلفاء )اإلمامة والسياسة( البن قتيبة الدينوري. -
 علي عليو السبلـ( طبع المحمودي ػػبيروت.تاريخ دمشق، البن عساكر )جزء ترجمة اإلماـ  -
 تذكرة الحفاظ للذىبي التركماني، طبع الهند. -
 جزءًا، تحقيق شاكر.30تفسير الطبري في  -
 الجامع الصحيح )سنن الترمذي(. -
 الجامع الصغير للسيوطي. -
 جهاد اإلماـ السجاد عليو السبلـ للجبللي، الطبعة الثانية. -
 مجلدات، طبع مصر، قديم. 5طي، الدر المنثور للسيو  -
 ذخائر العقبى في فضائل ذوي القربى، للطبري المكي. -
 الروض النضير شرح المجموع الكبير، للسّياغي، طبع مصر. -
 السنن، ألبي داود السجستاني. -
 السنن للترمذي، الجامع الصحيح. -
 السنن، للنسائي. -
 ر، اليونينية.مجلدات، طبع مص 4أجزاء في  8صحيح البخاري،  -
 .1392بشرح النووي، دار الفكر، بيروت-صحيح مسلم  -
 فتح الباري شرح البخاري، البن حجر العسقبلني. -
 الكفاية في علـو الرواية، للخطيب البغدادي. -
 كنز العماؿ، للمتقي الهندي.  -
 أجزاء. 7لساف الميزاف، البن حجر العسقبلني،  -
 ن، الطبعة األولى.لوامع األنوار للسيد مجد الدي -
 المجروحين، البن حباف. -
 المستدرؾ على الصحيحين، للحاكم النيسابوري، طبع الهند. -
 مجلدات، طبع مصر، قديم. 6مسند أحمد بن حنبل  -
 المعجم الصغير للطبراني. -
 مجلدات. 4ميزاف االعتداؿ، للذىبي،  -

 الفهارس العامة
 أوال: فهرس اآليات
 ... رقم الصفحة اآلية ... رقم اآلية

 البقرة
 79... ...  239فَِإَذا َأِمنُتْم فَاذُْكُروا اللََّو ... 



 136; 78... ...  260َربّْ َأرِِني َكْيَف ُتْحِي اْلَمْوَتى ... 
 79; 78... ...  260َوَلِكْن لَِيْطَمِئنَّ قَػْلِبي ... 

 آؿ عمراف
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 152... ...  61َأبْػَناءَُكْم ... فَػُقْل تَػَعاَلْوا َندُْع َأبْػَناَءنَا وَ 
 94... ...  187لَتُبَػيػّْنُػنَُّو ِللنَّاِس َوالَ َتْكُتُمونَُو ... 

 النساء
 35; 32... ...  11َوِإْف َكاَنْت َواِحَدًة فَػَلَها النّْْصُف ... 

 32... ...  12فَِإْف َكاَف َلُكْم َوَلٌد فَػَلُهنَّ الثُُّمُن ِممَّا تَػرَْكُتْم ... 
 79... ...  103ِإَذا اْطَمْأنَنُتْم فَأَِقيُموا الصَّبَلَة ... فَ 

 المائدة
 65... ...  2َوتَػَعاَونُوا َعَلى اْلِبرّْ َوالتػَّْقَوى َوالَ ... 

 97... ...  33ِإنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحارِبُوَف اللََّو َوَرُسوَلُو ... 
 79... ...  75سََّماَواِت َواأَلْرِض ... وََكَذِلَك نُِري ِإبْػَراِىيَم َمَلُكوَت ال

 األنعاـ
 116... ...  60َوُىَو الَِّذي يَػتَػَوفَّاُكْم بِاللَّْيِل َويَػْعَلُم َما َجَرْحُتْم بِالنػََّهاِر ... 

 األنفاؿ
 42... ...  1فَاتػَُّقوا اللََّو َوَأْصِلُحوا َذاَت بَػْيِنُكْم ... 

 التوبة
 77... ...  80َتْستَػْغِفْر َلُهْم ...  اْستَػْغِفْر َلُهْم َأْو الَ 

ُهْم َماَت َأَبًدا ...   77... ...  84َوالَ ُتَصلّْ َعَلى َأَحٍد ِمنػْ
 ىود

َنٍة ِمْن رَبِّْو ...   147... ...  17َأَفَمْن َكاَف َعَلى بَػيػّْ
 108; 94; 65... ...  113َوالَ تَػرَْكُنوا ِإَلى الَِّذيَن ظََلُموا ... 

 الحجر
 86... ...  9ا َنْحُن نَػزَّْلَنا الذّْْكَر َوِإنَّا َلُو َلَحاِفُظوَف ... ِإنَّ 

 الكهف



 113; 17... ...  51َوَما ُكنُت ُمتَِّخَذ اْلُمِضلّْيَن َعُضًدا ... 
 116; 53; 52... ...  54وََكاَف اإِلنَساُف َأْكثَػَر َشْيٍء َجَدالً ... 

 مريم
 95... ...  59َضاُعوا الصَّبَلَة َواتػَّبَػُعوا الشََّهَواِت ... َفَخَلَف ِمْن بَػْعِدِىْم َخْلٌف أَ 

 األنبياء
َنا ِإبْػَراِىيَم ُرْشَدُه ...   79... ...  51َوَلَقْد آتَػيػْ

 129... ...  104َكَما َبَدْأنَا َأوََّؿ َخْلٍق نُِعيُدُه ... 
 الفرقاف

 125; 46.. ... . 35َوَجَعْلَنا َمَعُو َأَخاُه َىارُوَف َوزِيًرا ... 
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 36ْم ... َوَما َكاَف ِلُمْؤِمٍن َوالَ ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّو َوَرُسولُُو َأْمًرا َأْف َيُكوَف َلُهُم اْلِخيَػَرُة ِمْن َأْمِرىِ 
 ... ...58 

 فاطر
 137... ...  28ِإنََّما َيْخَشى اللََّو ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء ... 

 الزمر
 116... ...  42يَػتَػَوفَّى األَنْػُفَس ِحيَن َمْوتَِها ...  اللَّوُ 

 الشورى
نَػُهْم ...   59... ...  38َوَأْمُرُىْم ُشوَرى بَػيػْ

 الحجرات
 105... ...  9فقاتلوا التي تبغي ... 

 المجادلة
 108... ...  22َو َوَرُسوَلُو ... الَ َتِجُد قَػْوًما يُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اآلِخِر يُػَوادُّوَف َمْن َحادَّ اللَّ 

 الحشر
 20... ...  7َما َأفَاَء اللَُّو َعَلى َرُسوِلِو ِمْن َأْىِل اْلُقَرى ... 

 التحريم
ـُ َما َأَحلَّ اللَُّو َلَك ...   138... ...  4-1يَاَأيػَُّها النَِّبيُّ ِلَم ُتَحرّْ

 الحاقة



 124; 123; 122. ... .. 12َوَتِعيَػَها ُأُذٌف َواِعَيٌة ... 
 اإلنساف

ـَ َعَلى ُحبِّْو ...   140... ...  8َويُْطِعُموَف الطََّعا
 ثانياً: فهرس األحاديث

 حرؼ األلف
 103أتاني جبريل فقاؿ: إف أمتك مفتنة من بعدؾ ... 

 62أدرؾ أبا بكر فحيثما لحقتو فخذ الكتاب منو ... 
 92أذىب الباس رب الناس ... 

 153خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد ... أفضل نساء أىل الجنة 
 125أما أنت يا علي فأنت مني وأنا منك ... 

 152; 46أما ترضى أف تكوف مني بمنزلة ىاروف من موسى ... 
 153أما ترضين أف تكوني سيدة نساء أىل الجنة ... 

 90أمرت أف ُأقاتل الناس حتى يقولوا ال إلو إال اهلل ... 
 121ي بابها ... أنا دار الحكمة وعل

 121أنا دار العلم وعلي بابها ... 
 121أنا مدينة العلم وعلي بابها ... 

 142; 141أنت مني وأنا منك ... 
 122أوما ترضين أني زّوجتك أقدـ أمتي سلماً ... 

 75إذا أعطيت شيئاً من غير أف تسأؿ فكل وتصّدؽ ... 
 110إذا رأيت العالم يخالط السلطاف ... 

 110البدع ولعن آخر ىذه األمة أولها ... إذا ظهرت 
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 110إف أبغض الخلق إلى اهلل عز وجل العالم يزور العماؿ ... 
 123إف اهلل أمرني أف أدنيك وال أقصيك ... 

 131إف اهلل عز وجل موالي وأنا مولى كل مؤمن ... 
 116; 53إف اهلل قبض أرواحكم حين شاء ... 

 151ة ... إف اهلل يغضب لغضب فاطم



 149إف اهلل يغضب لغضبك ويرضى لرضاؾ ... 
 148إف بني ىشاـ بن المغيرة استأذنوا في أف ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب ... 

 107إف علياً ال يبغضو إال منافق ... 
 130إف في أصحابي منافقين ... 

 49إف كنت تزوجها فرد علينا ابنتنا ... 
 129أف أفارقو ...  إف من أصحابي من ال يراني بعد

 77إنما خّيرني اهلل فقاؿ ... 
 148; 49إنما فاطمة بضعة مني ... 
 148إنما فاطمة شجنة مني ... 

 38; 31إنما يأكل آؿ محمد في ىذا الماؿ ... 
 103إنها ستكوف أمراء... يعرفوف وينكروف ... 

 74ائتوني بالكتف والدواة ... 
 103...  اتقوا العابد الجاىل والعالم الفاسق

 85اذىبوا فارجموه ... 
 85; 83اغد على امرأة ىذا فسلها فإف اعترفت فارجمها ... 

 حرؼ التاء
 129تحشروف حفاة عراة غرالً ... 

 103تعوذوا باهلل من جّب الحزف ... 
 حرؼ الحاء

حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمراف، وآسية امرأة فرعوف، وخديجة بنت خويلد، 
 154محمد ... وفاطمة بنت 

 153الحسن والحسين سيدا شباب أىل الجنة ... 
 حرؼ الخاء

 154خير نساء العالمين أربع ... 
 حرؼ الداؿ

 145دعوا علياً دعوا علياً ... 
 حرؼ السين

 123; 122سألت اهلل أف يجعلها أذنك ... 
 123سألت ربي أف يجعلها أذف علي ... 

 107سباب المؤمن فسق ... 



 155ل الجنة أربع ... سيدات نساء أى
 حرؼ العين

 109العلماء أمناء األنبياء ما لم يخالطوا السلطاف ... 
 109العلماء أمناء الرسل ما لم يخالطوا السلطاف ... 

 147علي مني بمنزلة رأسي من بدني ... 
 144; 143علي مني وأنا منو وال يؤدي عني إال أنا أو علي ... 

 144أو علي ...  علي مني وال يؤدي عني إال أنا
 حرؼ الفاء

 47فإني أنكحت العاص بن الربيع فحدثني وصدقني ... 
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 154; 153; 36فاطمة سيدة نساء أىل الجنة ... 
 148فاطمة مضغة مني يقبضني ما قبضها ... 

 110الفقهاء أمناء الرسل ما لم يداخلوا في الدنيا ... 
 109; 103دنيا ... الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في ال

 حرؼ الكاؼ
 131كأني قد دعيت فأجبت إني قد تركت فيكم الثقلين ... 

 حرؼ البلـ
 152ألعطين الراية رجبلً يحب اهلل ورسولو ... 

 133ال تسّبوا أصحابي ... 
 35; 31; 28; 27; 19ال نورث ما تركنا صدقة ... 

 34; 33ال نورث ما تركنا فهو صدقة ... 
 30; 27; 25; 23; 20اه صدقة ... ال نورث ما تركن

 143; 62ال يذىب بها إال رجل مني وأنا منو ... 
 118ال يرث الكافر المسلم ... 

 143ال يقضي عني ديني إال أنا أو علي ... 
 143ال، ولكن جبريل جاءني فقاؿ: لن يؤدي عنك إال أنت أو رجل منك ... 

 92اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق األعلى ... 



 حرؼ الميم
 143; 62ما حدث فيك إال خير ... 
 26; 20ما نورث ما تركنا صدقة ... 

 52من أغضبها أغضبني ... 
 102من اتبع السلطاف افتتن ... 

 109; 102من سكن البادية جفا ... 
 72من كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ... 

 133; 132من كنت مواله فعلي مواله ... 
 131مواله فهذا مواله ... من كنت 

 131من كنت مواله فهذا ولّيو ... 
 134من كنت ولّيو فعلي وليو ... 

 119من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ... 
 حرؼ النوف

 136; 83; 80; 78نحن أحق بالشك من إبراىيم ... 
 154نزؿ ملك من السماء فاستأذف اهلل أف يسلم علّي ... 

 حرؼ الواو
 118قيل منزالً ... وىل ترؾ لنا ع

 حرؼ الياء
 126يا علي أنت تغسل جثتي وتؤدي ديني ... 

 124يا علي إف اهلل أمرني أف أدنيك وأعلمك لتعي ... 
 123يا علي، إف اهلل أمرني أف أدنيك وال أقصيك ... 

 64يهلك أمتي ىذا الحي من قريش ... 
 ثالثاً: فهرس المحتويات

 أحاديثو وسيرتو ...
 والتعديل ...علماء الجرح 

 تساؤؿ! ...
 ىذا الكتاب ...

 المؤلف في سطور ...
 نسبو ...

 مولده ونشأتو ...



 ثناء العلماء عليو ...
 مؤلفاتو ...

 مقدمة المؤلف ...
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 الفصل األوؿ في عدد من روايات الزىري التي يتهم فيها ...
 الحديث األوؿ ...

 نكارة ىذه الرواية ...
 بها الزىري في ىذه الرواية ... األغراض التي يتهم
 الحديث الثاني ...

 النكارة في ىذه الرواية ...
 الغرض الذي يتهم بو الزىري ...

 الحديث الثالث ...
 النكارة في ىذا ...

 الغرض الذي يتهم بو الزىري ...
 الحديث الرابع ...

 النكارة في ىذه الرواية ...
 الغرض الذي يتهم بو الزىري ...

 لخامس ...الحديث ا
 النكارة في ىذا ...

 التهمة والغرض الباعث للراوي على ىذه الرواية ...
 الحديث السادس ...

 النكارة في ىذه الرواية ...
 فصل في روايات قد يعترض بها على دعوى تفرد الزىري بروايتو لخطبة بنت أبي جهل ...

 الباعث للزىري ...
 الحديث السادس ...
 ية ...النكارة في ىذه الروا

 الغرض الذي يتهم بو الزىري ...



 الحديث السابع ...
 النكارة فيو ...

 الباعث على وضع الرواية ...
 الحديث الثامن ...
 النكارة في ىذا ...

 الباعث على وضع ىذه الرواية ...
 الحديث التاسع ...

 النكارة في ىذه الرواية ...
 الغرض الذي يتهم بو الزىري ...

 ..الحديث العاشر .
 النكارة في ىذه الرواية ...

 الباعث على ىذه الرواية ...
 فصل مما يتهم بو الزىري ...

 النكارة ...
 الباعث على وضع الرواية ...

 فصل ...

 فصل ...
 النكارة في ىذه الرواية ...

 فصل ...
 النكارة ...
 فصل ...

 النكارة في ىذه الرواية ...
 فصل ...
 فصل ...
 فصل ...

 النكارة ...
 فصل ...

 النكارة على ذلك ...
 التهمة للزىري في ىذه الرواية ...

 الفصل الثاني في سيرة الزىري مع بني أمية ...



 الخاتمة لهذا الكتاب ...
 الفائدة األولى ...
 الفائدة الثانية ...
 الفائدة الثالثة ...
 الفائدة الرابعة ...

 الفائدة الخامسة: في تاريخ إسبلـ أبي ىريرة ...
 لفائدة السادسة ...ا

 الفائدة السابعة في قصة شملة أبي ىريرة واضطراب متنها. ...
 الفائدة الثامنة: ...
 الفائدة التاسعة ...
 الفائدة العاشرة ...

 الفائدة الحادية عشرة ...
 الفائدة الثانية عشرة ...
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 الفائدة الثالثة عشرة ...
 الفائدة الرابعة عشرة ...

 لخامسة عشرة ...الفائدة ا
 الفائدة السادسة عشرة ...

 الفائدة السابعة عشرة متعّلقة بحديث الشورى ...
 الفائدة الثامنة عشرة ...

 الفائدة التاسعة عشرة ...
 المصادر والمراجع ...

 الفهارس العامة ...
 أوال: فهرس اآليات ...

 ثانياً: فهرس األحاديث ...
 ثالثاً: فهرس المحتويات ...
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